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Opravy chodníků v Libni pokračují

Slovo starosty

3
Vážení spoluobčané,
pokud bych použil sportovní ter-

Prostory Základní školy
Hovorčovická střeží kamery

minologii, tak současný tým vedení
3

radnice Prahy 8 má právě za sebou
první poločas utkání. Utkání, kde
na opačné straně není soupeř, ale snaha o maximální naplnění cílů

V Čimicích vznikne
nové moderní sportoviště

a vizí, pro které jste nám v minulých volbách dali velmi silný man4

dát. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že v polovině tohoto klání
Praha 8 neprohrává. Vždyť posuďte sami:
Jedna z nejdůležitějších akcí – prodej části bytových domů do rukou

Občané budou mít možnost říci,
zda chtějí parkovací zóny v Karlíně

oprávněných nájemníků – se zdárně rozjela. Lidé zakládají první
8

družstva, která již letos budou mít objekty ve svém majetku. V oblasti
bezpečnosti se nastartoval projekt Bezpečná Osmička zahrnující například kamerové systémy na vybraných místech a užší spolupráci se

Sídlištní vnitrobloky v Kobylisích čeká
v příštích týdnech zásadní proměna

státní i městskou policií. Ve všech částech osmého obvodu vzniká či se
10

rekonstruuje řada dětských hřišť. V sociální sféře připravujeme mimo
jiné výstavbu nové budovy pro seniory. Tolik proklamovaných tisíc
nových stromů se může někomu zdát jako vysoké číslo, ale již nyní je

Fórum: Jak se má městská část vypořádat
s problematickými nájemníky?

jasné, že ho dokonce překonáme.
16

V tomto sloupku nemám prostor detailně informovat nejen o zmíněných krocích. Pokud je chcete znát, podívejte se na moji internetovou
stránku www.jsmevpolocase.cz. Přeji si, aby druhá půle byla z naší

Program Centra aktivizačních
programů pro seniory

Příloha - informace o počtu
a sídle volebních okrsků

strany ještě kvalitnější.
20
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Zpravodajství

Radnice modernizuje Polikliniku Mazurská
Chystá se zateplení objektu i výměna osobních výtahů a rozvodů vody
Více než šest milionů korun investuje v letošním roce osmá městská část do
modernizace, oprav a také přípravy zateplení polikliniky v Mazurské ulici v Bohnicích.
Jde o jediné zdravotnické zařízení v Praze 8,
které spravuje a provozuje radnice. „Máme
velký zájem na zlepšování podmínek nejen
pro nájemce, tedy lékaře a zdravotnická
zařízení, ale především na zlepšování prostředí pro pacienty naší polikliniky,” sdělila
místostarostka Vladimíra Ludková.
V květnu začne výměna dvou osobních výtahů, celkové náklady dosáhnou 3,4 milionu
korun. „Modernizace výtahů pro pacienty navazuje na loňskou výměnu prvního ze čtyř výtahů,
které v budově polikliniky slouží,” informovala
Ludková. Podle ní by pacienti žádné zásadní
omezení komfortu pocítit neměli, ale radnice
je přesto prosí v průběhu příštích dvou měsíců
o trpělivost. Po výměně budou výtahy splňovat
přísné evropské normy. Výměna posledního
výtahu, který je dnes používán převážně jako

Foto: verpa
Rekonstrukce polikliniky přijde na miliony korun
ré bude prováděcí firma úzce spolupracovat se

půjde na tuto část rekonstrukce polikliniky bez-

V nejbližších týdnech začne také výměna

všemi lékaři. Ordinace lékařů zůstanou v pro-

mála jeden a půl milionu korun.

nákladní, se uskuteční v příštím roce.
rozvodů vody, po které volají lékaři, a výmě-

vozu, abychom nezamezili přístupu k lékařské

Městská část Praha 8 plánuje také zateplení

na podhledů v dětské části objektu polikliniky.

péči, proto žádáme rodiče s dětmi o pochopení

celého objektu, včetně výměny oken. „Zateple-

„Koordinačně jde o velmi náročnou akci, při kte-

sníženého komfortu,” řekla. Z rozpočtu Prahy 8

ní polikliniky jsme začali plánovat před dvěma
roky, ale čekali jsme na vypsání avizované výzvy
Ministerstva životního prostředí ČR na čerpání
finančních prostředků z JPD fondů Evropské
unie. Náklady na zateplení se totiž odhadují na
40 milionů korun a povinností vedení radnice
je maximální hospodárnost, proto jsme doufali
v peníze od Evropské unie.
Když ale nebyla výzva vypsána ani letos, rozhodli jsme se přípravu zateplení dále neodkládat
z důvodu velmi špatného tepelně-technického
stavu objektu. Po vypracování energetického
auditu, který nám ukládá zákon, se energetická
náročnost budovy ukázala jako dále neúnosná,”
vysvětlila místostarostka.
Kompletní projektová dokumentace za více
než jeden milion korun by měla být dokončena v letošním roce, tak aby celkové zateplení
polikliniky mohlo proběhnout v teplých měsících příštího roku. Vedení osmé městské části
si již v minulém roce nechalo zpracovat studii energetického auditu, průkaz energetické

Foto: verpa
Současný stav dvou výtahů pro pacienty nevyhovuje evropským normám

náročnosti budovy, studii zateplení a všechny
údaje potvrzují nutnost celkové rekonstrukce
objektu.

-pb-
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Zpravodajství

Opravy chodníků pokračují

Otázka pro ...
...Petra Vilguse, před-

Stovky metrů chodníků v Karlíně a Libni

sedu komise pro cyk-

projdou v příštích týdnech komplexní obno-

listické stezky a sjed-

vou. Radnice Prahy 8 na ni uvolní v rámci

nocování

takzvaného chodníkového programu 4,7

vztahů k veřejné zeleni

milionu korun. „Druhá letošní etapa se

Mnozí

týká chodníků v západní části Karlínské-

to jezdí po chodníku

ho náměstí, téměř celé Braunerovy ulice

a ohrožují chodce. Co s tím?

vlastnických

cyklisté

čas-

a nové chodníky bude mít po obou stra-

Jízdní dráha je určená k jízdě a chodník

nách i celá libeňská ulice Ve Vrchu,” při-

- pokud není označený jako společná stezka pro pěší a cyklisty - patří chodcům. Nejen

blížil radní Prahy 8 Tomáš Mrázek. Obnova

podle zákona, ale i v praktickém životě. Žije-

chodníků v Karlíně a Libni bude dokončena

me v civilizované evropské zemi, kde by mělo

před začátkem letních prázdnin a zajistí ji

být normou dodržovat zákony a být ohledupl-

Technická správa komunikací, v jejíž sprá-

ný ke svému okolí. Na druhou stranu je tře-

vě chodníky jsou.

ba se zabývat důvody, proč někteří cyklisté

Osmá městská část v letošním roce investu-

zneužívají chodník. Podle mého názoru je jím

je do velkoplošné opravy chodníků především

nedostatečná síť od dopravy oddělených cyk-

v Karlíně a v Libni deset milionů korun. „Před

lostezek pro pomalejší jezdce a na vozovce

několika týdny jsme dokončili obnovu chodníků

namalovaných cyklopruhů pro ty velocipedis-

a výměnu ochranného zábradlí v libeňských uli-

ty, kteří pospíchají.

cích Braunerova, Lindnerova, Zenklova, Podlipného a Kandertova,” upřesnil Mrázek.
V posledních třech letech uvolnila libeň-

Na vině jsou také zdánlivé drobnosti, které

Foto: verpa

jízdu cyklistů zbytečně znepříjemňují - třeba

Nový chodník je rovněž v Kandertově ulici

několikanásobné klikatění cyklotrasy A252

30 miliónů korun. Opraveny už byly chodní-

vých, Františka Kadlece a Na Stráži. „S opravami

xistence takzvaných obousměrek. Nebo roz-

ky v Kobylisích nad Katastrálním úřadem nebo

zdevastovaných chodníků samozřejmě počítáme

drobenost cyklopruhů na Rohanském nábřeží,

v Libni v oblasti ohraničené ulicemi Vosmíko-

i v příštím roce,” prohlásil Mrázek.

což způsobila zapomnětlivost projektantů,

ská radnice na rekonstrukci chodníků bezmála

v oblasti Karlínského náměstí v důsledku nee-

-pb-

kteří zde počítali pouze s prostorem pro auta.

Prostory ZŠ Hovorčovická střeží kamery

Považuji za důležité ještě zdůraznit, že chod-

V rámci dlouhodobého projektu „Bezpečná Osmička” radnice osmé městské části dokončila instalaci a zprovoznění dalších dvou kamerových systémů. Zabezpečení se dočkal rozsáhlý areál Základní školy v Hovorčovické ulici v Kobylisích.

závažnějším problémem jsou drzí řidiči auto-

rekonstrukce sportovišť přiléhajících ke škole
více než tři miliony korun. „Tato sportoviště jsou
určená široké veřejnosti a v minulosti byla opakovaně terčem vandalů. Dnes je proti podobným
případům ochrání nově vybudované kamerové
stanoviště,” prohlásil Nosek. Oba kamerové systémy jsou připojeny do nově spuštěného multifunkčního dohledového centra MČ Praha 8 a do
budoucna budou ve spolupráci s Magistrátem hl.
m. Prahy integrovány také do městského kamerového systému.
„Kamerový systém je v takto rozsáhlém

Na území Prahy 8 dnes v rámci projektu „Bez-

a umístěném objektu naprostou nezbytností.

pečná Osmička” fungují celkem čtyři kamerové

Základní škola Hovorčovická disponuje rozsáh-

systémy, a to v areálech MŠ Kotlaska, MŠ Cha-

lými prostory určenými k mimoškolní činnosti

bařovická, ZŠ Hovorčovická a pod dohledem

a volnočasovým aktivitám. Na pozemek školy

je i sportoviště na pozemku ZŠ Hovorčovická.

tak vstoupí každý den velké množství lidí, jejichž

„V průběhu letošního roku bude vybudováno

pohyb nesouvisí s návštěvou školy,” vysvětlil

a zprovozněno ještě dalších deset kamerových

opatření starosta Prahy 8 Josef Nosek.

systémů na budovách námi zřízených základních

V roce 2008 investovala radnice Prahy 8 do

a mateřských škol,” dodal starosta.

-pb-

ník nezneužívají jen cyklisté. Několikanásobně
mobilů, kteří parkují své vozy na chodnících.

Setkání s politiky
Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou
Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí od
10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo
dveří 4, tel.: 284 82 20 31.
Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou
občany na setkání, která se uskuteční
13. a 27. května a 10. června v době od 16,00
do 18,00 hodin na OV KSČM Praha 8, Světova 8,
Libeň, tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@
kscm.cz, net: www.praha8.kscm.cz.
ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli zvolenými v Praze 8. Ta se uskuteční
19. května a 23. června od 17.00 hod.
Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech naší městské části. Pro dohodu
o schůzce prosím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište na e-mail:
petr.vilgus@zeleni.cz nebo využijte Skype
kontakt „vilgus”.

Osmička
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V Čimicích vznikne
moderní sportoviště

Krátce
Město snižuje počet míst
s hracími automaty
Pražští zastupitelé schválili novelu vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje. Od 1.
května se jejich počet snížil zhruba o tři procenta na 1308 míst. Jak ale uvedl předkladatel návrhu, první náměstek primátora Rudolf
Blažek, snaha vedení města o regulaci provozování automatů se nesetkává s očekávaným výsledkem: „Výherní hrací přístroje
jsou často nahrazovány videoloterijními terminály nebo jinými podobnými technickými
hrami, které povoluje Ministerstvo financí
podle zákona o loteriích. Situace v oblasti
provozování hazardních her se tak na území
Prahy nezlepšuje.
Jediným řešením je změna zákona o loteriích, který by umožnil obcím regulaci v této
oblasti. Praha proto využije své zákonodárné
iniciativy a připraví vlastní návrh na změnu
tohoto zákona a zákona o místních poplatcích,
která by umožnila zpoplatňování videoloterijních terminálů a podobných technických zařízení místním poplatkem,” řekl.

-jf-

ků hospodaření za uplynulý kalendářní rok
mohou

v moderní sportoviště. Radnice osmé městské
části rozhodla o vybudování multifunkční herní
celkové náklady dosáhnou skoro 2,5 milionu

Připomínky k návrhu Vyúčtování výsledúčtu”)

Původní štěrkopísková plocha v Ouholické ulici v Čimicích se během příštích měsíců přemění

plochy o rozměrech dvacet krát třicet metrů,

Loňské hospodaření
radnice čeká vyúčtování

(„závěrečnému

Foto: verpa

oprávnění

občané Městské části Praha 8, popřípadě
další fyzické osoby (§ 8 písm. g), ve spojení
s § 6 odst. 2 a § 9 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů) uplatnit buď písemně, podáním
ekonomickému odboru Úřadu Městské části Praha 8 (ÚMČ), prostřednictvím podatel-

korun. „Volnou plochu mezi panelovými domy
hojně využívají místní děti ke sportování, rozhodli jsme se proto dopřát jim opravdu moderní
a bezpečné hřiště. Položen na něm bude povrch
z lité pryže, chybět nebudou branky pro míčové hry a především přibudou ochranné zábrany
za brankami,” informoval starosta Prahy 8 Josef

Současný stav hřiště v Ouholické ulici a jeho
budoucí podoba

Nosek.
Multifunkční hřiště v Ouholické ulici bude

nebudou chybět ani lavičky a odpadkové koše,

určeno nejen pro fotbal, ale i pro stále popu-

a do budoucna tam Praha 8 plánuje instalovat

lárnější florbal nebo basketbal. Podél něho

i vyvýšené mantinely.

-pb-

ny ÚMČ, ul. U Meteoru 6, 180 48 Praha 8
– Libeň, tak, aby připomínky byly doručeny
Zastupitelstvu Městské části Praha 8 nejpozději v den konání jeho nejbližšího zasedání,
nebo ústně na tomto zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 (v souladu s ust.
§ 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů). Přílohy č. jedna
až osm návrhu Vyúčtování výsledků hospodaření za uplynulý kalendářní rok („závěrečnému účtu”) jsou k nahlédnutí uloženy také
v „Informační kanceláři” ÚMČ (v ul. U Meteoru 6 v Praze 8 – Libni).

-jf-

Bezpečnostní akce budou pravidelné
Městská část Praha 8 a Místní oddělení Policie České republiky Libeň uzavřely v rámci projektu
„Bezpečná Osmička” dohodu o partnerství. „Byla navázána nová forma spolupráce s policejním
ředitelstvím Praha III. a jednáme o rozšíření dohody na celé území osmé městské části,” prohlásil
vedoucí odboru krizového řízení Libor Paulus.
V rámci této komplexní dohody by například mělo dojít k vyšší četnosti a rozšíření bezpečnostních akcí policie s účastí vybraných odborů úřadu městské části (živnostenský, sociální, zdravotní
– protidrogová prevence, ekonomický – kontrola výherních automatů). Dále pak k zapojení městské části na programu policie týkajícího se přiblížení policistů v jednotlivých obvodních odděleních
občanům, kde bude městská část investorem informačních skříní vybavených schránkou důvěry
ve všech městských čtvrtích a ve spolupráci s policií se bude podílet na jejich obsahu.
Radnice také umožní provádění bezpečnostního policejního poradenství občanům Prahy 8
v prostorách úřadu městské části, a to nejméně dvakrát týdně.

-jf-
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Téma

Pomník Operaci Anthropoid bude
slavnostně odhalen 27. května
V den 67. výročí spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha československými parašutisty Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem bude v Praze 8 odhalen Pomník Operaci Anthropoid.
Osmičková radnice tak plní slib

dimíra Ludková dodává: „Je mi ctí,

války bude prvním z řady připo-

daný přesně před rokem, při slav-

že mi byla dána možnost být u celé-

menutí významného výročí, které

hod., Út a Čt 8 – 15.30 hod., Pá 8

nostním odhalení základního kame-

ho procesu od přípravy až po rea-

na území osmé městské části 27.

– 15 hod.).

ne v tzv. kobyliské zatáčce. Starosta

lizaci Pomníku Operaci Anthropoid.

května 2009 proběhnou. Dopolední

Prahy 8 Josef Nosek říká: „Po dlou-

Věřím, že pomník bude nejen připo-

slavnostní akt doplní reprezentativ-

grafická

hých 67 letech jsme jako Praha 8

mínkou jedné z nejúspěšnějších akcí

ní výstava Od Mnichova k atentátu,

vznik Pomníku Operaci Anthropoid. Panely s fotografiemi budou

pracovní doby úřadu (Po a St 8 – 18

Souběžně bude probíhat i fotovýstava

dokumentující

splnili morální dluh celé společnosti.

československého odboje v letech

jejíž vernisáž proběhne v prosto-

Domnívám se ale, že tento hrdin-

2. světové války, ale i symbolickým

rách Libeňského zámku v 17.30

umístněny ve foyer budovy ÚMČ

ský čin přesahuje svým významem

holdem vojenským ctnostem, vyjá-

hodin. „Historickou výstavu tra-

Praha 8 v tzv. bílém domě v ulici

nejen Prahu 8 nebo celou Prahu, ale

dřeným v čs. vojenské tradici, jako

dičně doplní brožura, která bude

U Meteoru 6.

i rozměr České republiky. Je proto

je věrnost přísaze, statečnosti a vůli

k dispozici návštěvníkům výstavy,

Slavnostní květnový den v Praze

smutné, že náklady na vybudování

bránit svůj stát i za cenu vlastního

a to po celou dobu jejího konání,”

8 zahájí místostarostka Vladimí-

pomníku ve výši pěti milionů korun

života.”

přibližuje zástupkyně starosty Vla-

ra Ludková na Ďáblickém hřbitově

Základní myšlenkou pomníku je

dimíra Ludková a dodává: „Sou-

u pomníku 2. odboje, kde věncem

symbol ve formě trojúhelníkového

částí vernisáže bude křest knihy

při tiché vzpomínce uctí ty, jimž je

Vladimíra

pomník věnován. Pomník představi-

jdou pouze z pokladny osmé městské části.”
Pomník Operaci Anthropoid bude

tvaru klínu české, respektive čes-

vzpomínek

slavnostně odhalen ve středu 27.

koslovenské vlajky. Postavy stojí

Paličky,

českoslo-

telům 2. odboje vznikl v roce 2008

května 2009 v 10 hodin a 35 minut,

na jeho hraně ve výšce devíti met-

venské samostatné tankové brigá-

díky iniciativě vedení radnice Prahy

na minutu přesně po 67 letech od

rů v téměř sebevražedném postoji,

dy a velitele tanku. Navážeme tak

8 za účelem označení hromadných

spáchání atentátu. Podoba pomníku

což odpovídá vykonanému činu.

na námi vydané knihy vzpomínek

hrobů obětí druhého odboje.

vzešla z otevřené soutěže výtvarní-

„Dvě z postav představují českoslo-

význačných obyvatel Prahy 8 plu-

Naopak vyvrcholením celoden-

ků a architektů, jejíž vítězem se stal

venské vojáky a třetí pak zástup-

kovníka Vasila Dulova a brigádního

ních oslav bude večerní vzpomínko-

návrh Davida Moješčíka, Michala

ce

které

generála Josefa Hercze a uzavřeme

vá slavnost, která začne na nádvoří

Šmerala, Miroslavy Tůmové a Jiřího

v odboji hrálo svoji nezastupitelnou

tím pomyslnou trilogii válečných

Libeňského zámku v 18.30 hodin.

Gulbise. Iniciativa osmé městské

roli”, doplňuje Vladimíra Ludková.

civilního

obyvatelstva,

plukovníka

příslušníka

1.

osudů.” Výstava, na jejíž přípravě

Zváni jste na jedinečný koncert

části ohledně důstojného připome-

Odhalení Pomníku Operaci Anth-

MČ Praha 8 úzce spolupracovala

skupiny Taxmeni, chybět nebude

nutí výjimečného odbojového činu

ropoid za účasti představitelů rad-

s Vojenským historickým ústavem

výstava vojenské historické techni-

tak nabyla konkrétních rozměrů.

nice, Vojenského historického ústa-

Praha, bude v Libeňském zámku

ky, občerstvení ani závěrečný ohňo-

Zástupkyně starosty Prahy 8 Vla-

vu Praha a pamětníků 2. světové

přístupná až do září, vždy během

stroj.

Vizualizace pomníku v ulici V Holešovičkách v blízkosti zatáčky, ve které byl atentát spáchán

-pb-

Osmička

KVĚTEN 2009

7

měsíčník Městské části Praha 8

Téma

27. květen 1942 – nejvýznamnější den odboje
Třetí muž Třetí říše, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich a hlavní architekt holocaustu,
který 28. září 1941 nahradil jako zastupující říšský protektor Konstantina von Neuratha, se v Protektorátu
Čechy a Morava uvedl vlnou nebývalého teroru. K prvním obětem okamžitě nastoleného civilního výjimečného
stavu patřili vysocí důstojníci bývalé československé armády, včetně generálů. Na tuto skutečnost reagovali
představitelé československého exilu v Londýně podle starozákonního přísloví „oko za oko, zub za zub” a na
samém sklonku roku 1941 vyslali do protektorátu desant ANTHROPOID, který mělo jediný cíl: Heydrichovu
likvidaci.
27. květen 1942 se do dějin

v Praze nařízeno uzavření silničních

evropského protinacistického odbo-

a

je zapsal jako jeden z vůbec nej-

ré vyústilo v

významnějších

dnů.

Na

železničních

komunikací,

kte-

hermetické uzavře-

pečlivě

ní města. V odpoledních hodinách

vybraném místě, v prudké zatáčce

byly vytištěny plakátové vyhlášky,

Kirchmaierovy třídy (nyní Zenklova)

informující o okolnostech atentá-

v tehdejším pražském předměstí

tu, v půlhodinových intervalech se

Libni čekali na zastupujícího říšské-

opakovaly rozhlasové výzvy. Na

ho protektora

Josef Gabčík a Jan

dopadení pachatelů byla vypsána

Kubiš s úmyslem jej zabít. Heyd-

odměna v souhrnné výši 2 milio-

richův šedozelený Mercedes-Benz

ny říšských marek. Večer byl nad

320 se objevil krátce po půl jede-

celým územím Protektorátu Čechy

nácté. Gabčík vystoupil z

a Morava vyhlášen civilní výjimeč-

hlouč-

ku čekajícího na právě přijíždějící
tramvaj. Šel k ohbí zatáčky, přes
ruku

přehozený

balonový

ný stav.
Zdemolovaný Heydrichův vůz těsně po útoku

Z říše zamířily do Prahy

policejní posily z Drážďan, Vídně,
Vratislavi, Berlína, Opavy, Walden-

plášť,

pod ním skrytý samopal. Připraven

a oba parašutisté byli proto nuceni

va v Praze a Brně popraveno 1412

burgu, Potsdamu, Würzburgu a Lip-

k bleskovému útoku se postavil

co nejrychleji uniknout. Heydrich,

osob. Dne 10. června 1942 byla pro

ska. Německé formace, složené

k okraji chodníku. Heydrichův vůz

který vyčkával u vozu, byl během

výstrahu vysídlena a vyvražděna

z příslušníků zbraní SS, branné

se v zatáčce objevil přesně ve chvíli,

několika desítek minut dopraven

obec Lidice na Kladensku a stejný

moci, policejních složek, formací

kdy jej míjely další dvě tramvajové

nákladním automobilem do blízké

osud potkal 24. června 1942 i Ležá-

NSDAP a české policie, počaly od

soupravy. Gabčík odhodil svůj plášť

městské nemocnice.

ky na Chrudimsku. Před hlavněmi

22.00 hodin s velkorazií, která měla

represe

popravčí čety stanul rovněž přední

postihnout maximum z 35 tisíc vyti-

spolujezdce. Vzdálenost mezi útoč-

zcela změnily tvář protektorátu.

činitel domácího odboje, minister-

povaných pražských domů. Rein-

níkem a Heydrichem nebyla větší

Krvavá lázeň, kterou Čechy a Mora-

ský předseda protektorátní vlády

hardu Heydrichovi se stala osudnou

než 1,5 metru. Gabčík stiskl spoušť,

va prošly, definitivně znemožnila

arm.gen. Alois Eliáš, který se tak

skutečnost, že jeho automobil nebyl

jeho zbraň však selhala.

budoucí soužití Čechů a Němců

stal

takto

pancéřován. Poranění, které zprvu

v

postaveným politikem zemí okupo-

nevypadalo jako vážné, však bylo

vané Evropy.)

příčinou otravy krve a následné-

a zamířil na terč, sedící na sedadle

Heydrich se však rozhodl útočníka

Následné

drakonické

obnoveném

Československu.

osobně zatknout a nařídil okamžitě

(Jenom na základě stanných soudů

zastavit. Toho využil Kubiš, který stál

bylo v době druhého stanného prá-

jediným

popraveným

Necelou hodinu po atentátu bylo

o několik kroků níže. V okamžiku

ho septického šoku, jemuž podlehl
v ranních hodinách 4. června 1942.

sáhl do aktovky a pohotově vrhl

Atentátníci

byli

dopadeni

až

bombu. Výbuch zdemoloval pravou

po zradě rtm. Karla Čurdy, člena

zadní stěnu vozu, rozbil skla, roztrhl

desantu OUT DISTANCE, který se

pneumatiku a vyvrátil dveře. Části

16. června 1942 dobrovolně přihlá-

karoserie, které prorazily sedadlo

sil na gestapu. V ranních hodinách

spolujezdce, vnikly, spolu s čalouně-

18. června bylo proti sedmi para-

ním, hluboko do Heydrichových zad.

šutistům ukrývajícím se v kostele

Gabčík odhodil nepotřebný samo-

sv. Karla Boromejského nasazeno

pal, mírně otřesený Kubiš lehce

téměř 800 mužů zbraní SS a gesta-

krvácející z levé části obličeje sáhl

pa. Beznadějný, avšak vrcholně

ihned po pistoli. Totéž učinili i Heyd-

hrdinný boj trval více než sedm

rich s řidičem. Žádná ze střel však

hodin. Všichni parašutisté jej zapla-

nezasáhla cíl. K místu atentátu se
prakticky okamžitě počali sbíhat lidé

tili životem.
Zastupující říšský protektor při divadelním představení

Jan B. Uhlíř,

Vojenský historický ústav Praha
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Lidé rozhodnou o zóně placeného stání
Radnice osmé městské části přistoupila k neobvyklému kroku, kdy sami obyvatelé hlasováním rozhodnou
o případném zavedení zóny placeného stání. Ta by mohla vzniknout v oblasti ohraničené karlínskými ulicemi
Ke Štvanici a U Sluncové.
„Naším zájmem je, aby byli oby-

dení zóny placeného stání v Kar-

vatelé Karlína s bydlením v této

líně jednoznačně doporučují, ale

části Prahy 8 spokojeni a jsme si

její samotné zřízení je v pravomoci

dobře vědomi, že případné zave-

Magistrátu hlavního města Prahy,

dení zóny placeného stání bude

nikoli radnice Prahy 8.

velkým zásahem do jejich života.

Libeňská radnice připravila pro

Proto se na všechny trvalé oby-

zvýšení

vatele Karlína obrátíme s anketou

Karlína i speciální seminář. Pro-

a záleží jen na nich, jestli jim ke

běhne ve středu 20. května 2009

spokojenosti

zavedení

od 16 hodin v zasedacím sále

zóny placeného stání nebo jestli

budovy úřadu, v takzvaném bílém

jsou naopak spokojeni se součas-

domě v ulici U Meteoru 6 v Praze

ným stavem,” prohlásil starosta

8 – Libni. „Chceme lidem z Karlí-

přispěje

lístky

obyvatel

na podrobně vysvětlit všechna pro

Prahy 8 Josef Nosek.
Anketní

informovanosti

a proti případnému zavedení zón

dostanou
týdnu

placeného stání, proto všechny

do schránek všechny domácnos-

zájemce o tuto problematiku k nám

v

posledním

květnovém

na radnici srdečně zvu,” doplnil

ti v Karlíně. Jejich součástí bude
Foto: M. Mařatka

mapka s vyznačeným návrhem zón
placeného stání a chybět nebudou
ani odpovědi na nejčastější otáz-

Vokál. Ten bude spolu s radním
Prahy 8 Tomášem Mrázkem připra-

Jen na občanech záleží, zda v Karlíně vzniknou parkovací zóny

ven osobně zodpovědět všechny

ky týkající se regulace parkování.

voleb do Evropského parlamentu

aktualizaci. Důvodem bylo spuš-

dotazy týkající se regulace dopra-

Anketní lístek s vyznačenou sou-

do schránek umístěných v předsálí

tění zón placeného stání v sou-

vy v Karlíně. Semináře se zúčastní

hlasnou nebo nesouhlasnou odpo-

volebních místností.

sedních městských částech, a to

také zástupci specializované firmy,

vědí se zavedením zóny placeného

„První analýzu karlínské dopravy

v Praze 3 a 7,” informoval zástupce

kteří budou prezentovat výsledky

stání v Karlíně mohou zájemci ode-

jsme si nechali zpracovat již v roce

starosty Prahy 8 Josef Vokál. Podle

studií a analýz dopravy v karlín-

vzdat 5. a 6. června 2009 v rámci

2004 a letos jsme provedli její

něj výsledky analýz a studií zave-

ských ulicích.

Informace o P+R do e-mailu

-pb-

V Kobylisích začne nutná
oprava tramvajové trati

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

e-mail na adresu jím uvedenou v registračním

začala nabízet zdarma zasílání aktuálních dat

formuláři se žádostí o autorizaci. Autorizovaný

Provoz tramvají v Kobylisích bude ome-

o obsazenosti parkovišť P+R. Společnost vyšla

uživatel se může následně přihlásit a po přihlá-

zen. Od 19. května totiž pražský dopravní

vstříc zájmu uživatelů, kterých se za první měsíc

šení si nastaví zasílání požadovaných informací.

podnik začne s nutnou rekonstrukcí smyčky

zaregistrovalo několik set. Zároveň si od této

„Věříme, že tato služba zlepší přehled o tom,

na konečné Ďáblická a úseku mezi zastáv-

novinky slibuje nárůst zájmu o využívání parko-

kde v Praze bez problémů zaparkovat. Snad

kami Ládví a Kyselova. Dále se bude opra-

višť P+R.

motoristé zejména ze středních Čech začnou díky

vovat velmi frekventovaná křižovatka Klap-

Množství a četnost zasílaných dat o P+R si

ní více využívat velkokapacitní parkoviště P+R

kova - Střelničná.

každý uživatel může nastavit podle své potře-

u konečné metra C v Letňanech a nebudou zby-

Prvně jmenovaná oprava, která potrvá

by. Může si vybrat zasílání informací z jedno,

tečně zajíždět do naší městské části. Kvůli těmto

do 18. července, si vyžádá výluku tramva-

z několika či ze všech parkovišť. Zároveň si

motoristům se bohužel okolí stanic metra Ládví

jové dopravy s tím, že se zavádí náhradní

určí, v jaký den (lze si nastavit jednotlivé dny,

a Kobylisy každý všední den proměňuje v jedno

autobusová linka. V případě rekonstrukce

pracovní dny, víkendy či celý týden) a kdy chce

velké přeplněné parkoviště. Přitom stačí zapar-

křižovatky se provoz tramvají změní až

aktuální informace zasílat. Může to být i něko-

kovat auto o pár kilometrů dál na P+R v Letňa-

od začátku letních prázdnin. Toto omeze-

likrát za den, jediným omezením je frekvence

nech, kde mohou majitelé aut za pouhých deset

ní potrvá až do začátku nového školního

po deseti minutách. Zájemci naleznou odkaz na

korun odstavit své auto na celý den,” uvedl radní

roku.

službu TSK info přímo na hlavní stránce společ-

Prahy 8 Tomáš Mrázek. „Volné místo tam zcela

nosti www.tsk-praha.cz.

jistě najdou, kapacita letňanského P+R je totiž

finančního programu Evropské unie. Celko-

podle dlouhodobých statistik využívána zhruba

vě si vyžádají náklady přibližně čtvrt miliar-

z poloviny,” dodal.

dy korun.

K aktivaci služby je nutná registrace, po vyplnění registračního formuláře je zájemci zaslán

-jf-

Obě

rekonstrukce

jsou

zařazeny

do

-tk-
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Taxislužba v Praze se zlepšila

Nová Florenc se blíží

Situaci v taxislužbě na území Prahy se díky změnám v legislativě
a důsledným kontrolám výrazně zlepšila. Konstatovali to představitelé
města. Zatímco v roce 2002 bylo přes 30 procent kontrolních jízd předražených, v loňském roce jich bylo jen 5,45 procenta.
tyto ceny veřejně nabízejí. Jedná se o několik
desítek řidičů, kteří jsou soustředěni hlavně pod
provozovatelem EURO TAXI Praha a služby nabízejí převážně ze stanoviště taxislužby na Staroměstském náměstí,” řekl první náměstek primátora Rudolf Blažek.
„S podobnými řidiči, kteří nedodržují pravidla, jsou problémy i na jiných taxistanovištích.
Neoprávněně obsazují vyhrazená místa ve snaze
vytlačit řádné uživatele. Jak bylo zdokumentováno při kontrolách, jedná se o taxikáře, kteří se
neštítí použít jakýkoliv prostředek od slovního až
po fyzické napadání. Situaci kolem těchto stanoProblémem například zůstává obsazování sta-

višť se snaží řešit Městská policie, která provádí

novišť taxislužby nebo vymáhání pokut. Praha

pravidelné kontroly,” konstatoval náměstek ředi-

proto bude usilovat o nezbytné legislativní změ-

tele Městské policie Ludvík Klema.
Nejzávažnější porušení předpisů jsou u pro-

Stavba nové haly na autobusovém nádraží

oblasti převedly na trestné činy a jejich spe-

vozovatelů přísně trestána pokutou, případně

na Florenci už získává konečnou podobu.

cifikace byla uvedena přímo v zákonech. Rad-

návrhem na zrušení koncese, a u řidičů odebrá-

„Cestující se mohou těšit na to, že služeb

ní také podpořili možnost využívat při jízdě se

ním průkazu o způsobilosti. „Od července roku

zákazníkem některé vyhrazené jízdní pruhy pro

2005, kdy nabyla účinnosti novela zákona o sil-

BUS provozovatelům, jejichž vozidla odpovídají

niční dopravě, která umožňuje zadržet a poté ve

požadavkům městské vyhlášky.

správním řízení odebrat průkaz o způsobilosti

ny, aby se nejzávažnější správní delikty v této

„S předražováním taxislužeb se i přes tvrdé

řidiče taxislužby v případě protiprávního jednání,

nové odbavovací haly budou moci využít
ještě v prvním pololetí letošního roku”, řekl
generální ředitel ČSAD Praha Holding Pavel
Vráblík. Celková investice bude činit zhruba
70 milionů korun. V rámci haly budou k dispozici také bankomaty, úschovna zavazadel

postihy, včetně dlouhodobých dopadů v podobě

bylo zadrženo 128 průkazů a odebráno 112 prů-

pro cestující, zachována zůstane i možnost

ztráty spolehlivosti řidiče na dobu tří let a ode-

kazů. Ovšem stále více taxikářů si najímá advo-

příjezdu vozů taxislužby k odbavovací hale.

brání koncese provozovateli taxislužby na dobu

kátní kanceláře a ve správním řízení využívají

V důsledku modernizace haly zmizí i posled-

pěti let, nadále setkáváme. V poslední době jsou

veškerých dostupných prostředků k protahování

ní stánky tržnice u vstupu na autobusové

největším problémem řidiči, kteří nejenom že za

řízení,” řekl Libor Šíma z odboru dopravy magis-

nádraží ze stanice metra Florenc. Kapacita

vyšší ceny svoje služby poskytují, ale dokonce

trátu.

nádraží zůstane zachována.

-vk-

-vk-

Radary V Holešovičkách.
Ulice V Holešovičkách získala dva nové
informační radary, které motoristy upozorňují
na jejich aktuální rychlost. Informační radary,
kterých je po území celé osmé městské části
již čtrnáct, byly na tuto komunikaci osazeny na
přání tamních obyvatel. Komunikace V Holešovičkách prošla v posledních letech rekonstrukcí,
když po její celé délce je nový živičný povrch.
Zároveň tam byla ve směru do centra snížena
rychlost ze 70 na 50 kilometrů v hodině. -vk-

Foto: verpa
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Vnitrobloky v Kobylisích čeká proměna
Trojice vnitrobloků panelových domů nedaleko stanice metra Ládví se v příštích týdnech dočká zásadního
vylepšení. Radnice Prahy 8 investuje v letošním roce do rekultivace vnitrobloků mezi ulicemi Kyselova – Rajmonova – Hrubého, Taussigova – Hlaváčova a Chabařovická – Střekovská bezmála devět milionů korun.
„Po

provedení

rekultivací

a nezbytném odstranění nevyho-

v úmyslu po zkulturnění ponechat

„Samozřejmostí je výsadba zele-

vajícím dětem, ve vnitrobloku Hru-

jako hřiště s pískovým povrchem.”

ně, která může proběhnout až na

bého hřiště s travnatým povrchem

vujících asfalto-betonových ploch

V průběhu nezbytných demolič-

podzim. Například ve vnitrobloku

a fotbalovými brankami. „Na nově

vybudujeme ve vnitrobloku Taus-

ních prací bude odstraněno skoro

Taussigova vznikne 95 metrů dlou-

zbudovávaných trávnících si samo-

sigova – Hlaváčova moderní multi-

tisíc metrů čtverečních rozpadají-

há višňová alej a 22 stromů bude

zřejmě děti budou moci hrát a toto

funkční sportoviště,” uvedl starosta

cích se betonových ploch a asfal-

vysázeno i ve vnitrobloku Kyselova

bude zvýrazněno i na informativních

Prahy 8 Josef Nosek. Podle něj další

tových cest, které nahradí mlatové

– Hrubého,” řekl Nosek.

tabulích, které se v každém vnitro-

moderní sportoviště vznikne mezi

chodníčky s obrubníky. Demoliční

V další fázi rekultivace vnitroblo-

bloku objeví. A pokud budou míst-

vnitroblokem Taussigova a ďáblic-

a stavební práce ve třech vnitroblo-

ků plánuje radnice osmé městské

ní lidé chtít, nebude pro nás pro-

kým jezírkem. „Multifunkční hřiš-

cích v Kobylisích skončí v průběhu

části na nově zbudovaných trávní-

blém vymezit část travnaté plochy

tě nahradí rozpadající se asfalt

července, zahradnické práce budou

cích instalovat například lezeckou

a vyhradit ji jen jako herní plochu

a stávající pískovou plochu máme

následovat během září a října.

stěnu a další prvky sloužící dospí-

pro děti,” doplnil starosta.

Nynější podoba vnitrobloku v Chabařovické ulici není příliš vábná...

... ale za několik týdnů se to výrazně změní (vizualizace výsadeb)

Asfalto-betonové plochy z Taussigovy ulice již brzy zmizí...

... a nahradí je velké množství zeleně (vizualizace výsadeb)

-pb-
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

KVĚTEN – ČERVEN 2009

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze
pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova – Malého
19. 5., 23. 6.

Mlazická
14. 5., 18. 6.
Fořtova – Do Údolí
21. 5., 25. 6.

Kollárova
(mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
26. 5., 30. 6.

Korycanská – K Ládví
28. 5.

Pobřežní – U Nádražní lávky
2. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
4. 6.

Pernerova – Šaldova
9. 6.

Pod Vodárenskou věží
– Společná
19. 5., 23. 6.

Pobřežní – Thámova
12. 5., 16. 6.
Petra Slezáka – Urxova
19. 5., 23. 6.
Pernerova – Sovova
26. 5., 30. 6.
U Sluncové
(parkoviště u voj. správy)
2. 6.
Kotlaska (u mateřské školy)
9. 6.
Nekvasilova
(poblíž hotelu Olympik)
12. 5., 16. 6.
Pivovarnická (proti ul. Na
Hájku)
26. 5., 30. 6.

Stejskalova
(štěrk. park. u Rokytky)
26. 5., 30. 6.
Kubišova - U Vlachovky
19. 5., 23. 6.

V Mezihoří
13. 5., 17. 6.

Pekařova - Jestřebická
2. 6.

U Slovanky – Dolejškova
20. 5., 24. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
20. 5., 24. 6.

Valčíkova - Na Truhlářce
9. 6.

Uzavřená
27. 5.

Velká Skála - K Haltýři
12. 5., 16. 6.

Štěpničná (parkoviště)
27. 5.
Davídkova
(u ul. Tanvaldská - parkoviště)
3. 6.
Třebenická
10. 6.
Roudnická (za Bešťákovou)
13. 5., 17. 6.
Modřínová
13. 5., 17. 6.

Trojská - Nad Trojou
11. 6.
Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
14. 5., 18. 6.
Písečná - K Sadu
21. 5., 25. 6.
Na Přesypu - Pod Přesypem
28. 5.
Třeboradická
4. 6.

Frýdlantská (parkoviště
u křižovatky ul. Žernosecká
- Ďáblická)
27. 5., 24. 6.
Davídkova (parkoviště severně
od garáží Stavegu)
3. 6.
V Zahradách - Na Sypkém
13. 5., 10. 6.
Braunerova – Konšelská
20. 5., 17. 6.

Kubíkova - u DD
20. 5., 24. 6.

Havlínova – Pohnertova
11. 6.

Havránkova – Šimůnkova
27. 5.

Libišská (parkoviště)
14. 5., 18. 6.

Šimůnkova
3. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
21. 5., 25. 6.

Janečkova
10. 6.

Gdaňská
28. 5.

Hlaváčova
3. 6.

Hnězdenská (parkoviště)
4. 6.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
19. 5., 23. 6.

Burešova
10. 6.

Mazurská (u trafostanice)
28. 5.

Nad Rokoskou
26. 5., 30. 6.

Kurkova
13. 5., 17. 6.

Řešovská (u Zelenohorské)
4. 6.

Šiškova
20. 5., 24. 6.

Zhořelecká (parkoviště)
11. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
27. 5.

V Nových Bohnicích
14. 5., 18. 6.

Lindavská
21. 5., 25. 6.

Na Pecích – Chaberská
3. 6.

Dolákova – Hackerova
21. 5., 25. 6.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
28. 5.

Služská – Přemyšlenská
10. 6.

K Mlýnu - Drahaňská
11. 6.

Chaberská – Líbeznická
4. 6.

Na Vartě
2. 6.
Kašparovo náměstí
9. 6.
Pod Labuťkou – Prosecká
12. 5., 16. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
2. 6.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
9. 6.
Ke Stírce - Na Stírce
16. 6.

Nad Rokoskou (u školy)
27. 5., 24. 6.
Nad Popelářkou
3. 6.
Křivenická (u konečné BUS
152, 169 a 183)
13. 5., 10. 6.
Lodžská - Zhořelecká (parkoviště)
20. 5., 17. 6.
Pod Vodárenskou věží - Nad
Mazankou
11. 6.
Drahorádova
14. 5., 18. 6.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, který je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete také na www.praha8.cz.
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Bohnice ozdobí dvě nové psí louky
V Praze 8 vzniknou v příštích měsících dvě
nové psí louky. Mezi ulicemi Katovická a Ústavní v Bohnicích získají pejskaři oplocené plochy
o rozměrech 50 krát 14 metrů a 37 krát 15 metrů. „Čtvrtým rokem funguje k naprosté spokojenosti pejskařů i veřejnosti první psí louka v Libni v ulici U Meteoru. Abychom umožnili stejný
komfort také obyvatelům z bohnického sídliště,
dlouho jsme vytipovávali vhodnou lokalitu, až se
nám ji podařilo najít mezi ulicemi Hlivická, Katovická a Ústavní,” prohlásil starosta Prahy 8 Josef
Nosek.
Podle něj radnice psí louky nebuduje jako pouhý ohraničený prostor, ale jako místo, kde se
objeví nové stromy a lavičky. Jde vlastně o novou
parkovou úpravu, protože stromy poslouží i lidem
ze širokého okolí. Nově upravené plochy tak

Budoucí podoba psí louky v Katovické ulici
nabídnou všem obyvatelům příjemné posezení,
stín a umožní delší trávení času. „Jde nám o to,
aby si každý obyvatel Prahy 8 mohl najít to svoje
místo kde se setká s přáteli a současně nebude
docházet ke konfliktům s jinými skupinami, jako
jsou v tomto případě například návštěvníci dětských hřišť,” dodal Nosek.
Součástí nových lokalit v Bohnicích vyhrazených pro pejskaře bude šestnáct laviček, vysázeny budou tři javory, dva buky a v délce 110
metrů nový živý plot. Novinkou psí louky budou
originální hrací prvky pro psy.
Louky v Bohnicích budou dokončeny v průběhu
června, tradiční akce Prahy 8 – Psí den a populární soutěž o Osmičkového voříška proto i počtvrté
proběhnou na libeňské psí louce v ulici U Meteo-

Rovněž psí louku v Ústavní ulici oživí nové lavičky a stromy

ru, a to v sobotu 16. května v 10.30 hodin. -pb-

Přichází novinka v úklidu – mobilní sběrné dvory
V závěru května a v první polovině června budou mít obyvatelé
Bohnic, Ďáblic, Čimic a Kobylis možnost využít nabídky radnice

bude uložení odpadu samozřejmě bezplatné. „Pokud se premiéra nové
služby osvědčí, zopakujeme ji znovu letos na podzim,” řekl Vokál.

osmé městské části. Ta se rozhodla sběrný dvůr ve Voctářově uli-

Mobilní sběrné dvory budou ve čtyřech lokalitách Prahy 8 v provozu

ci v Libni a pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů

od pátku do neděle a to vždy až do 21 hodin. „První mobilní sběrný

doplnit v rámci projektu Čistá Osmička o mobilní sběrné dvory.

dvůr otevřeme v pátek 22. května ve 14 hodin na rohu ulic Zhořelecká

„Sběrné dvory budou určené výhradně pro obyvatele s trvalým poby-

a Radomská v Bohnicích, o víkendu bude obyvatelům k dispozici již od

tem v Praze 8 a vstup do nich proto bude pouze s občanským průkazem.

deváté hodiny ráno,” dodal Vokál. O týden později vznikne mobilní sběr-

Lidé z Karlína a Libně mají blízko sběrný dvůr ve Voctářově ulici, chceme

ný dvůr v Ďáblicích na rohu Roudnické a Bešťákovy ulice, první červnový

proto dopřát stejný komfort také obyvatelům severní části Prahy 8,”

týden se novinky dočkají obyvatelé Čimic a po nich i lidé z Kobylis.-pb-

uvedl starosta Prahy 8 Josef Nosek.
Mobilní sběrné dvory budou určené pro odevzdávání vysloužilých elektrospotřebičů, kovového a dřevěného odpadu, pneumatik, stavební sutě
nebo nábytku. „Velkoobjemové kontejnery jsou velmi často zneužívány
podnikateli nebo obyvateli sousedních městských částí. Mobilní sběrný
dvůr proto bude vždy pod dozorem, aby naši nabídku skutečně využívali
jen obyvatelé Prahy 8,” řekl místostarosta Prahy 8 Josef Vokál. Podle něj

Mobilní sběrné dvory:
22. – 24. 5. 2009 Bohnice (Zhořelecká x Radomská)
29. – 31. 5. 2009 Ďáblice (Roudnická x Bešťákova)
05. – 07. 6. 2009 Čimice (Na Zámkách x K Rybníku)
12. – 14. 6. 2009 Kobylisy (Hovorčovická ulice, před objektem Veolia)
Otevírací doba:
pátek
sobota, neděle

14:00 – 21:00 hodin
9:00 – 21:00 hodin
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Nebezpečné stromy mizí, nahradí je nové
Stromořadí v Lodžské ulici v Bohnicích přišlo v dubnu o šestnáct vzrostlých lip a v areálu Mateřské školy Kotlaska v Libni byla pokácena pětice dřevin Pajasan žláznatý. Důvodem je v obou případech zdravotní stav dřevin
a obavy radnice osmé městské části o zdraví a bezpečnost chodců a dětí.
„Po lednové tragédii ve Zlí-

větví. Kácení je pro okolní oby-

ně, kde na dvojici chlapců spadl

vatele vždy velmi nepříjemné, ale

na

autobusové

zastávce

právě

Pajasan žláznatý, a kterou ani
jedno z dětí nepřežilo, jsme se
rozhodli provést na území naší

neodvažuji se ani domyslet možné

Nesmíme dopustit podobnou tragédii, která se stala
v lednu ve Zlíně
Josef Nosek,
starosta Prahy 8

městské části jakýsi audit dřevin.
Výsledkem je kácení stromů, které
jsou nebezpečné, a to kvůli své-

tragické následky, pokud by strom
podobně jako ve Zlíně nečekaně
spadl na děti,” řekl Nosek.
V obou případech nařídil odbor
životního

prostředí

ÚMČ

Praha

8 náhradní výsadbu. V Mateř-

mu stáří nebo zdravotnímu stavu,”

lip v Lodžské ulici, konkrétně mezi

do areálu školky, navíc se přímo

ské škole Kotlaska budou ještě

prohlásil starosta Prahy 8 Josef

nákupním centrem Odra a autobu-

pod nimi nacházejí hrací prvky pro

do poloviny května vysázeny dvě

Nosek.

sovou zastávkou Zhořelecká. Stro-

děti. „Pajasan žláznatý je křehkou

lípy a jeden dub a nová výsadba

Ze zdravotních důvodů rozhodl

my v MŠ Kotlaska byly staré zhru-

dřevinou, u které v případě vel-

v letošním roce nahradí i stromy

orgán ochrany přírody o pokácení

ba 70 let a stály hned u vchodu

kého stáří hrozí padání velkých

pokácené v Bohnicích.

-pb-

Den Země přilákal stovky návštěvníků
Slunečné počasí a téměř letní teploty prováze-

zové techniky, diskutovat o možnostech dalšího

Země připadá každoročně na 22. dubna, v jed-

ly 16. dubna akci Den Země, kterou uspořádaly

využívání vytříděného odpadu nebo se dozvědět,

notlivých městských částech Prahy proto budou

odbor kultury Úřadu Městské části Praha 8 a odbor

jak správně nakládat s nebezpečnými odpady.

informační akce pokračovat až do 16. května.

ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Infor-

Pro děti byly připraveny hry a aktivity souvi-

Den Země v Praze 8 proběhl ve spoluprá-

mační akci pro širokou veřejnost nejen k proble-

sející s obaly a odpady, u informačních stánků si

ci se svozovou společností Pražské služby a. s.

matice odpadů navštívily před budovou radnice

lidé mohli vyzvednout zdarma různé informač-

a s dalšími partnery: firmou Elektrowin, základ-

osmé městské části v libeňské ulici U Meteoru

ní materiály. Součástí Dne Země byla i dvojice

ní organizací Českého svazu ochránců přírody

stovky návštěvníků. Děti i dospělí se mohli sezná-

výstav s ekologickou tématikou Miss Kompost

Koniklec, Obvodním mysliveckým spolkem Praha

mit s názornými ukázkami sběrných nádob a svo-

a Nulový odpad. Samotný Mezinárodní Den

8 a Ekodomovem.

Foto: Jan Prokop

-pb-
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Bezpečnost

ZÁPISNÍK POLICISTY
Kradli z aut benzín,
policistům neunikli

řídila, aniž by byla držitelkou příslušného

řidičského

oprávnění.

Hlídka Místního oddělení Bohni-

V případu bylo zahájeno zkrácené

ce zadržela 20. dubna po půlnoci

přípravné řízení a ženě bylo sděle-

dvojici spolupachatelů ve věku 20

no podezření ze spáchání trestné-

a 21 let, kteří ze zaparkovaných

ho činu řízení motorového vozidla

vozidel Škoda Favorit a Škoda

bez řidičského oprávnění. Po pro-

Forman kradli benzín. Po vytržení

vedení všech úkonů dle trestního

řádu byla propuštěna. Za tři hodi-

hlídkou Místního oddělení Libeň při

ny však byla zadržena policií opět,

silniční kontrole zastaveno vozi-

neboť jiná hlídka Policie ČR ji opět

dlo Citroën ZX, které řídil 38letý

kontrolovala při řízení stejného

muž, u nějž bylo zjištěno, že není

vozidla tentokráte v ulici Levinská.

a nikdy nebyl držitelem řidičského

Zda trest, který jí udělí příslušný

oprávnění. Zároveň mu byla při

soud, povede k její nápravě, je

orientační dechové zkoušce namě-

nejisté.

řena hodnota 1,91 promile alkoholu v dechu. Případ byl vyřešen

Nesměl za volant
a ještě byl opilý

ve zkráceném přípravném řízení
a v zákonné lhůtě předán s návr-

V libeňské ulici Na Žertvách bylo
začátkem dubna těsně po půlnoci

hem na podání návrhu na potrestání státnímu zástupci.

-vk-

víčka nádrže za pomoci přinesené
hadičky a kanystru odčerpávali
pohonné hmoty. Případ si převzala
služba kriminální policie a vyšetřování. Proti podezřelým bylo zahájeno trestní stíhání.

Fetoval a řídil
Rovněž bohničtí policisté kontrolovali 16. dubna 31letého muže při
řízení osobního motorového vozidla Škoda Forman. Jak se ukázalo,
za volant si sedl pod vlivem návykových látek. Lékařským vyšetřením bylo zjištěno a potvrzeno, že
muž vozidlo řídil pod vlivem drog.
Případ

samozřejmě

bude

řešit

příslušný odbor Magistrátu hl. m.
Prahy.

Řidičák nepotřebovala.
A to hned dvakrát
23. dubna po půlnoci hlídka
Policie ČR v ulici Liberecká kontrolovala osobní motorové vozidlo
Škoda Felicia, které řídila 34letá
žena. Následně bylo zjištěno, že

Policejní rádce
Policie ČR eviduje v těchto

dveře však musí všichni obyvatelé

dnech pozvolný nárůst vlou-

domu,

pání do bytů. Pachatelé zřej-

- míru bezpečnosti v domě ovliv-

mě využívají skutečnosti, že

ňuje i dodržování pořádku (prázd-

lidé v těchto teplých dnech na

né chodby, čistota) a dostatečné

víkend opouštějí město a vyjíž-

a fungující osvětlení společných

dí za přírodou. Za chvíli začíná

prostor (chodby, sklepy) i osvětlení

sezóna dovolených, což je pro

venkovní,

a

zloděje vhodná příležitost, jak

- přes domovní zvonek do domu

v domě volejte policii,

se na úkor jiného obohatit. Pro-

nevpouštějte nikoho, kdo nejde za

- při odjezdu na dovolenou svěř-

to mi dovolte zopakovat pár již

vámi, do domu vpusťte pouze ty,

te klíč od bytu důvěryhodnému

jednou uvedených základních

které dobře znáte, nebo kteří se

sousedovi, popřípadě příbuznému

podivně

se

chovajících

osob

rad, jak předejít možnému vlou-

Vám důvěryhodně prokáží a řeknou

k provádění kontrol bytu a vybírání

pání do bytu:

proč přicházejí,

schránky,

- zabezpečení bytu začíná u vstup-

- zvolte vhodné zabezpečení nejrizi-

- vytvořte zdání, že je v bytě někdo

ních dveří do domu, dbejte na řádné

kovějších částí bytu nebo domu,

přítomen,

uzamykání těchto vstupních dveří,

- na schránky a zvonky umístěte

-

popř. u správce domu trvejte, aby

své příjmení bez titulu a v množ-

mou seznamu i fotograficky včetně

zadokumentujte

cennosti

for-

nefunkční dveře uvedl do funkč-

ném čísle,

výrobních čísel přístrojů na pomoc

ního stavu a dveře tak plnily svůj

- pozor na podomní prodavače růz-

při pátrání po odcizených věcech,

účel a netvořily jen dřevěnou popř.

ného zboží,

- cenné věci po dobu dovolené

kovovou stěnu mezi chodníkem

- při nastěhování do nového bytu

uschovejte v bankovní schránce.

a chodbou domu, kterou projde

vyměňte zámky za nové,

každý, řádně uzamykat vchodové

-

při

zaregistrování

npor. Zdeněk Pohunek

neznámých

Policie ČR, místní oddělení Libeň

Občanské sdružení OSM
Vás zve na výstavu obrazů a grafiky

Miroslava Hájka

Výstava se koná
od 4. května 2009 do 26. června 2009
v Informačním středisku Zenklova 27, Praha 8
vernisáž dne 14. 5. 2009 od 17 hodin

Osmička

KVĚTEN 2009

15

měsíčník Městské části Praha 8

Bezpečnost

Ženy strážnice ve službě žádné úlevy nemají
V ulicích městské části Praha 8 slouží kromě mužů strážníků v terénu i devět žen. Podle slov vrchního komisaře
Městské policie v Praze 8 Josefa Skalky je ve službě žádné úlevy nečekají a s úkoly se musí poprat stejně jako
jejich mužští kolegové. Výjimkou jsou v podstatě jen autohlídky.
„Ženy jsou do těchto autohlídek zařazovány
jen výjimečně, a to pouze v případě, kdy není
autohlídka obsazena a některý z mužů třeba
chybí,” poznamenal Skalka.
Doplnil, že co se týká ženského přístupu při
řešení přestupků, záleží na konkrétní strážnici,
některé volí vstřícnější postup, některé ženy
jsou přísnější. „V každém případě ale naše
strážnice

vždy

zachovávají

profesionalitu,”

dodal Skalka.
Ženy v terénu mají ještě jednu výhodu. Při
řešení přestupků má mnoho mužů v sobě úctu
k slabšímu a jemnějšímu pohlaví a jednání probíhají klidněji. Najdou se ale bohužel i výjimky,
kdy si muži neberou servítky ani před ženou
strážnicí. U městské policie je celkem 2030
zaměstnanců, z toho 420 žen.
Podle prvního náměstka primátora pro bezpečnost Rudolfa Blažka je výhodou žen v uniformách, že na občany působí více uklidňujícím

čování má z psychologického hlediska lepší

emocionálních situacích, například při pomoci

dojmem, než jejich mužští kolegové.

postavení žena. Strážnice také dokáží lépe

nešťastné ženě, které se ztratilo dítě,” zakončil

reagovat v citlivých otázkách a ve vyhrocených

Blažek.

„Při projednávání případů a při přesvěd-

-jf-

Krátce
Nehoda zablokovala Zenklovu ulici

o zhruba 80 procent méně trest-

strážníci na území Prahy 8. Vinu

ných činů a přestupků než za

na zakázaných hromadách odpadu

stejné období loni. Řekl to gene-

nesou z velké části podle vrchního

rální ředitel ČSAD Praha Holding

komisaře Městské policie v Praze

Pavel Vráblík. Snížení kriminali-

8 Josefa Skalky lidé bez domova.

ty podle něj souvisí s výstavbou

„Snášejí veškerou veteš a náby-

nové haly. Od počátku ledna do
konce března loňského roku řešili policisté na nádraží 82 přestupků nebo zločinů, letos to bylo 14.
„Jedná se zejména o kapesní
krádeže a krádeže věcí, kabelek,
zavazadel odložených v blízkosti jejich majitelů a další drobné
krádeže a přestupky,” uvedl. Policie zároveň minulý rok v tomto
Nepozornost řidiče osobního
automobilu způsobila 3. dubna

naštěstí nevyžádala žádné zra-

období zadržela 11 a tento rok

nění.

15 hledaných osob.

-jf-

–vk-

tek na různá místa, zejména do
veřejné zeleně, a to navíc do takových míst, kde na ně není vidět,”
podotkl Skalka.
Nejhůře podle něj dopadl prostor v ulici Roudnická, kde si zřídilo
svůj tábor hned několik bezdomovců a značně zde poničili přírodu.
„Další takové místo bylo naproti
zastávce tramvají na Palmovce
před Libeňským mostem. V obou

v ranních hodinách komplikace

případech

v městské hromadné dopravě

bezdomovce vykázáli a následně

v Zenklově ulici v blízkosti Pal-

V okolí nádraží Florenc
poklesla kriminalita

movky. Po srážce s tramvají byl

Na

pražském

provoz zablokován oběma směry

nádraží

skoro na půl hodiny. Nehoda si

v prvním čtvrtletí letošního roku

Florenc

autobusovém
spáchali

lidé

Pozorní občané pomohli
s nepořádkem

jsme

z

těchto

míst

je pracovníci firmy IPODEC ukli-

skládek

dili,” informoval. Velkou zásluhu

odpadků

na odhalení černých skládek mají

a starého nábytku odhalili městští

podle Skalky i všímaví občané.-jf-

Několik
složených

černých
z

textilu,
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Jak se má městská část vypořádat
s problematickými nájemníky?
Kdo se neumí chovat, nemůže bydlet v obecním bytě
Na úvod této ožehavé problematiky je třeba uvést, že takových nájemníků nemá městská část mnoho.
Naštěstí.
Prvním úskalím je samozřejmě otázka nepla-

ČSSD, která dnes proti deregulaci tak vehementně bojuje.

A tady, bohužel, selhává zákonodárce jako
tvůrce pravidel a také justice, která by tato

cení nájemného. Je tře-

Zajímavé jistě je, že v domech, které jsou

pravidla měla rychle uplatňovat. Snaha radnice

ba si říci, že se v drtivé

zařazeny do prodeje, se nebývale zlepšila pla-

o tvrdý a rychlý postup je tím zbytečně osla-

většině

nejed-

tební morálka. Dlužníci řeší své závazky, pro-

bována a podrývána. Dnes trvá městské části

sociální

tože na tom závisí možnost účastnit se procesu

i několik let, než dokáže exekučně vystěhovat

zvyšová-

„privatizace”. Podobně funguje i rodinná solida-

takového vandala. Proč? Ochrana takového

ním nájemného, ale o absenci zodpovědnosti

rita. Zatímco žádostí o menší byt ze strany oby-

nájemníka je podle zákona rozsáhlá a rozhodo-

u neplatičů. Jak jinak si vysvětlit, že tyto potíže

vatel domů, které nejsou schváleny k prodeji,

vání justice pomalé a někdy v rozporu se zdra-

se téměř vůbec netýkají seniorů, kteří by teore-

řešila radnice asi dvacet, z „privatizační” oblasti

vým rozumem. Zákonodárci by měli rychle při-

ticky měli být nejohroženější skupinou nájem-

jednu jedinou.

jmout konkrétní změny – v případě ničení domu

ná

o

případů
problém

související

se

níků v obecních bytech. Na tom, že senioři byd-

Musíme si však přiznat, že nejožehavějším

a bytu nájemcem by měla být titulem k exekuci

lící v obecních bytech nepatří mezi neplatiče, se

problémem nejsou lidé, kteří se dostali do

vyklizením platná výpověď, zrušena výpovědní

také podílí vstřícná politika radnice, která vyho-

problémů s placením nájemného, ale ti, kteří

doba a jediným náhradním bydlením přístřeší,

vuje jejich žádostem o menší byt, či umístění

devastují v obecních domech své okolí a obtěžují

aby se situace dala řešit velmi rychle a účinně.

do domů s pečovatelskou službou, kde letos již

slušné obyvatele. Nutno podotknout, že takoví

Musí platit jednoduchá pravda – kdo se neumí

nájemné z rozhodnutí vedení radnice neporos-

nájemci se dostali do obecních bytů na základě

chovat, nemůže bydlet v obecním bytě.

te. Na okraj je nutno připomenout, že zákon

chybné politiky přidělování bytů z pořadníku,

umožňující navyšování nájemného protlačila

který byl již před dvěma lety zrušen.

Ondřej Gros, předseda bytové komise RMČ
Praha 8 za ODS

Na každého musí dojít, a to včas
Problematičtí nájemníci nejsou pouze neplatiči nájemného. Mnozí poškozují zařízení domu a i jinak obtěžují
své sousedy. Co se jim stane? Obvykle nic. Nemůžeme se proto divit, že neplatí nájemné a devastují okolí dál.
Přesto výhradně na tvrdý postup vůči problematickým občanům nelze spoléhat. Vedl by k sociálnímu propadu
nejchudších, a tím k ještě větším problémům. Razantní kroky je proto potřeba propojit se sociálním programem města.
V současnosti se hod-

do větší chudoby. To povede pouze k nárůstu

né vandalstvím. Vzniklá škoda se musí pečlivě

ně diskutuje postup Cho-

sociálních problémů, jako třeba kriminality. Jak

vyčíslit a její zaplacení důsledně vymáhat.

mutova vůči jeho dlužní-

by tedy město mělo ideálně jednat?

kům. Na neplatiče tam

3. S lidmi je nutné individuálně pracovat. Ne

1. Na neplatiče nájemného lze využít insti-

každý si dokáže poradit se svým dluhem, ne

byl poslán exekutor, který

tut „zvláštního příjemce” (§ 102 zákona č.

každému rodiče vštěpovali, že ničit cizí maje-

jim odňal část sociálních

100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení). Pokud

tek se nesmí. V tomto směru je zapotřebí práce

dávek. Vybraní neplatiči

neplatič nájemného dostává od státu příspěvek

terénních pracovníků. Jejich práci ovšem velmi

konečně zjistili, že i oni jsou postižitelní. Ostatní

na bydlení, může získávat tento příspěvek bez

komplikuje přílišná ochrana osobních údajů.

se snad svým věřitelům příště nebudou vysmí-

pomoci exekutora přímo město, případně sou-

Město jim ani nesmí vydat seznam dlužníků.

vat a budou s nimi lépe spolupracovat při splá-

kromá osoba, jejíž byt neplatič obývá.

Terénní pracovníci tak nemohou jít cíleně za nej-

cení svého dluhu.

2. Je potřeba zvýšit motivaci lidí k tomu, aby

potřebnějšími.
4. Nejlepší obranou proti vandalům je odpo-

Exekuce je však pro dlužníky velmi bolestná.

se chovali podle pravidel. Motivací je i obava

I kvůli dlužným stokorunám exekutor dlužníkovi

z případného trestu. Město může pohrozit exe-

vědná

odejme tisíce, které mu pokryjí výdaje na exe-

kucí nebo vystěhováním do náhradních jedno-

obžalovaných. Nebuďte ke svému okolí lhostej-

kuci. Pokud půjdeme výhradně nekompromisní

dušších prostor. Aby město mohlo neplatiče

ní a pomožte svědčit proti vandalům. Jen tak je

cestou vymáhání dluhů a náhrad škod na majet-

rychle vystěhovat (nyní to trvá léta), potřebovali

možné je dovést k odpovědnosti za jejich činy.

ku, dočkáme se „rozkvětu podnikání” v oblasti

bychom flexibilnější soudnictví. Zároveň je však

Eliška Vejchodská,

exekuce, zároveň však propadu sociálně slabých

potřeba zvýšit odpovědnost za škody způsobe-

členka Strany zelených Praha 8

společnost.

Kde

není

svědků,

není
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Občan by si měl uvědomit, že není vše dovoleno
Kdo je to problematický nájemník? Kdy se jím člověk stane? A kde je ta hranice, kterou by člověk, který se nechce
stát problematickým nájemníkem, neměl překročit?
Problematických nájem-

nájemníků na novou výši nájemného prostě

Druhou skupinou nájemníků, které okolí vní-

níků totiž může být něko-

nemá! Rádi by se přestěhovali do menších bytů

má jako problematické, jsou ti, kteří své okolí

lik skupin. Městskou část

a snížili tak nároky na nájemné. Jenže zde

ruší nadměrným hlukem, či nepořádkem. Asi

asi nejvíce zajímá skupi-

se objevuje další problém. Menší obecní byty

každý někdy zažil večírek, který se opravdu

na

nájemného.

zkrátka k dispozici nejsou. Že by představitelé

povedl. S pokročilejší hodinou zábava rostla

A těch bude samozřejmě

městské části nemysleli dostatečně dopředu?

a sousedé tím potěšeni rozhodně nebyli. O to

přibývat. Už jen z toho

Vypadá to tak. Ono je totiž mnohem snadnější

víc nás potěšila trocha tolerance z jejich stra-

neplatičů

důvodu, že MČ Praha 8 zvýšila nájemné nad

kritizovat nízkou úroveň nájemného, než situaci

ny. Vždyť takhle si člověk „zalumpačí” jednou

úroveň, kterou řada obyvatel Prahy 8 zkrátka

opravdu začít řešit. Městská část ale musí být

za čas. Ty, kteří takové večírky pořádají takřka

neutáhne. Takoví lidé se v této situaci ocitají bez

připravena na situaci, kdy tento důvod ke kri-

denně, by měla zpacifikovat pořádková služba,

vlastního přičinění a MČ by jim měla logicky podat

tice pomine. A tato situace nastala. Vzhledem

či by je majitel (v našem případě městská část)

pomocnou ruku. Jenže místo pomocné ruky měst-

k tomu, že obyvatelé, kteří se do této situace

měla přestěhovat. Ale to jsme zpět u prvního

ská část svou ruku nastavuje se slovy: „Zaplať!”.

dostali ne vlastní vinou, je více, než si může

bodu.

Když byl přijat zákon o deregulaci nájem-

vláda dovolit, přišla se spásnou myšlenkou, že

Další skupinou jsou ti obyvatelé, kteří svým

ného, jen málokdo z občanů tušil, že radnice

deregulaci nájemného prodlouží. Ale tento krok

způsobem života dělají takový nepořádek, kte-

budou zvyšovat nájemné na maximální mož-

opět situaci řeší jen částečně. Nové byty ve

rý svým objemem narušuje sousedské soužití.

nou úroveň. To radnicím bylo umožněno, nikoli

vlastnictví obce pravděpodobně nebudou ani za

Zde je vhodné připomenout to, že „Svoboda

nařízeno. Takže radnice si začaly mnout ruce

několik let. A jak to řešit dál? Z tohoto důvodu

jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhé-

nad radostnou zprávou, že do obecního roz-

na otázku položenou v úvodu odpovídám, že by

ho”. Proto by si každý občan měl uvědomit, že

počtu bude plynout více finančních prostřed-

městská část měla urychleně začít s výstavbou

není všechno dovoleno.

ků. Jenže „ouha”! Nyní se ukazuje, že řada

malometrážních bytů.

Daniel Rödig, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Vzniku nežádoucích jevů je třeba předcházet
Občané oprávněně očekávají od své obce, že jim bude pomáhat, pokud se dostanou nezaviněně do jakékoliv složité situace. Ostatně, to je jeden z důvodů, proč vlastně obce existují. Jejich role se vyvíjí již
dlouhou dobu, přitom pomoc při zajištění bydlení je obcím uložena i v § 35 platného zákona o obcích.
Pokud ještě Praha 8

nákladové nájemné BD, ale připouštím takovou

systému sociálních služeb, pronajímá MČ soci-

vedla pořadníky o nájem

výši, protože nájemci obecních bytů mají přitom

álnímu odboru vhodné byty, do kterých se tako-

obecního bytu, bylo v nich

mnohem méně starostí s bydlením a velkou jis-

vá rodina na dobu určitou může přestěhovat na

kolem dvou tisíc žadatelů.

totu, že při placení nájemného a dodržování

základě smlouvy o podnájmu. Přestože tento

Aby jim mohla Městská

dobrých mravů v domě o svůj byt nepřijdou.

postup má i určitá úskalí, je to jedna z velmi

část

pomáhat,

Pokud by se rodina dostala do složité situace, je

účinných metod proti sociálnímu vyloučení.

potřebuje ve svém vlast-

třeba okamžitě projednat možnosti splátek, aby

Nežádoucím jevům, vyplývajícím z neplacení

nerostly dluhy na nájemném. Bude-li mít MČ

nájemného, je třeba předcházet. Dokonce bych

účinně

nictví nejméně trojnásobný počet

bytů - aby

mohla odděleně žít každá generace, pokud si

dostatečný počet bytů, je také možné průběžně

souhlasil, aby ZMČ vyhlásilo časově omezenou

to přeje.

získávat z nájemného dostatek prostředků, aby

amnestii a prominulo dluhy, pouze však ty, které
vznikly jako poplatky z prodlení. Podmínkou by

Teoreticky jednoduché jsou zásady. Vycházím

si nebylo třeba brát úvěry ani na modernizaci

z toho, že na bydlení, jako základní potřebu pro

bytových domů. Letošní nájemné již překračuje

bylo sjednání splátkového kalendáře na úhradu

rodiny, jsou lidé připraveni věnovat své finance

uvedenou hodnotu, doporučuji proto Radě ZMČ,

dlužného nájemného, aby na tento krok nedo-

přednostně. Je ale třeba, aby náklady na bydle-

aby nájemné v obecních bytech zvyšovala nej-

pláceli občané, kteří v obecních bytech nebydlí.

ní byly pro ně únosné, aby jim zbyly prostředky

výše o inflaci.

Za obrovskou chybu považuji, aby se lidé

i na jiné nezbytné životní potřeby. Prvou zása-

Ceny energií i nájemného jsou totiž pro mno-

za dluhy na nájemném přesouvali do někte-

dou by mělo být určení rozumné výše nájem-

ho rodin nad jejich možnosti. Podle výsledků

rých vyčleněných domů nebo lokalit. Naopak,

ného. Ze zkušeností bytových družstev a vlast-

průzkumu, který si letos nechal udělat magis-

pomoci by mělo, aby osamělí důchodci získali

níků bytů lze prokázat, že při nájemném kolem

trát, plných 89 procent obyvatel nájemních bytů

místa v penzionech a domovech důchodců nebo

padesáti korun z metru čtverečního měsíčně

v Praze má velké problémy s placením nákla-

v domech s pečovatelskou službou. Sociální

již zbývá MČ dostatek prostředků na opravy

dů na bydlení. V této situaci si skutečně vážím

péče v nich bude levnější a kvalitnější, aniž by

a údržbu nejen bytových domů, ale i jejich oko-

postupu, který již delší dobu uplatňuje radnice

utrpělo soukromí důchodců.

lí, chodníků a zeleně. Je to jistě víc, než činí

Prahy 8. Pokud se rodina dostane do evidence

František Beneš, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM
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Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem seniorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně nebo telefonicky
u paní Tatouškové, vedoucí CAPu (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

Program CAP - květen 2009
internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

PONDĚLÍ

ČTVRTEK

9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů
(vede paní Svobodová)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
10 – 12 Školička PC a internetu pro pokročilé
(s paní Paulusovou)
12 – 16 Přístup na internet

8 – 12 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
12 – 14 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
a pokročilí (s paní Vávrovou)
14 – 16 Přístup na internet
13 – 15 Literární kroužek (každý sudý čtvrtek,
vede p. Kyznar)

ÚTERÝ
8 – 10 Psychologická poradna
(vede paní ředitelka PhDr. Holá)
9 – 10 Angličtina konverzační metodou
pro začátečníky (s panem Ing. Vondráčkem)
10 – 11 Angličtina konverzační metodou
pro pokročilé (s panem Ing. Vondráčkem)
10 – 11 Posilování paměti (vede p. ředitelka PhDr. Holá)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
pokročilí (vede pan Ing. Mrkvička)
11 – 12 Psychologická poradna
(vede paní ředitelka PhDr. Holá)
12 – 14 Přístup na internet
14 – 16 Školička PC a internetu – začátečníci
a mírně pokročilí (vede sl. Nechutná)
14 – 16 Taneční terapie (s paní Šamšovou)

PÁTEK
9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů (vede p. Svobodová)
9 – 12 Přístup na internet

STŘEDA
9 – 10 Trénink paměti I.
(s ergoterapeutkou, sl. Slobodzianovou)
10 – 11 Trénink paměti II.
(s ergoterapeutkou, sl. Slobodzianovou)
10 – 11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
10 – 11 Moderní tanec pro moderního seniora/seniorku
– pohybem k úsměvu a příjemnému pocitu aneb
nebojte se pohybu (součástí jsou i cviky ze starých
osvědčených medicín – z jógy,
taoismu, vede pí. Kovařínská) – NOVĚ od 20. 5.
11 – 12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
12 – 14 Přístup na internet
14 – 16 Školička PC a internetu – začátečníci
(vede paní PhDr. Tomková)
13 – 15 Klub společenských her
(s ergoterapeutkou, sl. Slobodzianovou)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (se sl. Slobodzianovou)

Na školičky PC, jazyky a středeční posilování paměti
se sl. Slobodzianovou je nutné se předem objednat.
Ostatní aktivity jsou volně přístupné.

Mimořádná nabídka
18. 5. od 13. 30
– Léčivá houba REISHI
- přednáška pí. Kovařínské o vlastnostech a léčivých účincích této houby
- spojeno s ochutnávkou čaje, klasik kávy a kávy 3 v 1
s houbou REISHI
- připraven je drobný dárek pro každého
- přednáška proběhne v klubu seniorů, Burešova 1151/12,
v přízemí
20. 5. od 9.00 – 12.00
– Seminář na téma Blogy, naučte se blogovat!– Pro
radost a zábavu
- blog je zajímavý a jednoduchý způsob, jak se na internetu
prezentovat. Můžete zde psát své názory, postřehy, komentáře, pomocí krátkých textů, odkazů na jiné internetové
stránky a obrázků
- seminář bude tříhodinový, s malou přestávkou a je určen
pro
pokročilé uživatele PC, kteří se orientují na internetu a umí
používat e-mail (nepotřebujete mít zvláštní znalosti o HTML, programování na webu a grafice)
- počet míst je omezen, zájemci, rezervujte si místo na tel.
č. 283 881 848, lektoruje paní Paulusová
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21. 5. od 10. 00
– Nové dopravní stavby v podzemí Prahy
(4. část ze šestidílného cyklu Tajemné podzemí)
- přednáška populární formou seznámí s novými dopravními stavbami v Praze, které přesto, že jsou ukryty v podzemí, dnes přinášejí Pražanům nejeden problém, ale v blízkém budoucnu přinesou značné zklidnění dopravy prakticky
v celé Praze
28. 5. od 10. 00
– Tvořivé čtvrteční dílny s paní místostarostkou
- Kytičky z krepového papíru II. – pokračování z velikonočního tvoření, přijít mohou i ti, co se předtím nezúčastnili

Připravujeme na červen
1. 6. od 13. 30
– Odpoledne s kosmetikou Mary Kay II.
- pro velký úspěch opakujeme přednášku na téma „I starší
žena může mít krásnou pleť”, seznámíte se s kosmetikou
Mary Kay nejen v povídání, ale i na Vašich rukou – každému
vyzkoušíme velmi oblíbenou kůru „saténové ruce”, proběhne ukázka líčení pěti zájemkyň z řad účastnic přednášky
- na konci přednášky je možné objednat si tzv. kosmetické
poradenství, v jehož rámci provedeme analýzu Vaší pleti,
vyčištění pleti, masku a líčení, a to vše zdarma
- přednáška proběhne v klubu seniorů, Burešova 1151/12,
v přízemí - s paní Slavíkovou
4. 6. od 10. 00
– Zlatá Báně Prahy – z historie těžby zlata v Jílovém
u Prahy (5. část ze šestidílného cyklu Tajemné podzemí)
- přednáška je zaměřena na historii těžby zlata v Jílovém
u Prahy, které bylo v minulosti jedním z nejvýznamnějších
zlatonosných revírů Království Českého, doplněno diapozitivy
- na tuto přednášku navazuje terénní exkurze do Jílového
u Prahy
- pod vedením p. Malého
11. 6.
– Terénní exkurze do Nové Halířské štoly v Jílovém
u Prahy
- exkurze navazuje na pátou přednášku o historii těžby zlata
v Jílovém u Prahy, Prohlídkou průzkumné geologické štoly
z let 1949-1951
- Štola je elektricky osvětlena a velmi pohodlně průchozí.
Není nutno překonávat schody, nebo jiné obdobné terénní
nerovnosti. Každý účastník exkurze obdrží certifikát o absolvování prohlídky.
- zájemci rezervujte si místo u paní Tatouškové na tel. č.
283 881 848
- sraz před DPS Burešova 1151/12 v 9.15 hod, odjezd v 9.
30 hod(k účasti na exkurzi není povinné zúčastnit se předchozí přednášky ze dne 4.6.)- pod vedením p. Malého

Burza seniorů - KVĚTEN 2009
12. 5. ÚTERÝ
Výtvarná dílna, 12.30 – 16.00 hod.
Koláž
Pomůcky: nůžky, štětec, tvrdý papír.
Pod vedením Alexandry Boušové.
Vstupné: 20 Kč.
19. 5. ÚTERÝ
Vycházka - Exkurze - tunel Blanka – Letná
Sraz ve 13.00 hodin před stanicí, metra C – Ládví – u fontány.
Pod vedením paní Dvořákové. Nutno předem přihlásit do
15. května 2009 na tel.: 286 88 36 76.
22. 5. PÁTEK
Divadlo Palmovka - „Cyrano z Bergeracu”
Představení pro seniory.
Začátek představení v 10.00 hod. Cena vstupenky je 105 Kč.
Prodej: pondělí, středa od 9.00 do 14.00 hod., paní Hubená.
Omezený počet vstupenek.
26. 5. ÚTERÝ
Divadlo Palmovka - „Nájemníci pana Swana”
Představení pro seniory. Začátek představení v 11.00 hod.
Cena vstupenky je 105 Kč. Prodej: pondělí, středa od 9.00 do
14.00 hod., paní Hubená. Omezený počet vstupenek.
26. 5. ÚTERÝ
Výtvarná dílna, 12.30 – 16.00 hod.
Síťování
Pomůcky: větší síťovací jehla, podložka. Pod vedením Alexandry Boušové. Vstupné: 20 Kč.
PETANQUE
Pondělky: 11. 5., 18. 5. a 25. 5., vždy ve 13.00 hod. na
zahradě Gerontologického centra, Šimůnkova 1 600.
ANGLIČTINA
Konverzace pro mírně pokročilé
Lektor: Jarmila Tichá.
Každé pondělí od 9.30 do 11.00 hod.
1. pololetí (20 lekcí) – 600 Kč.
Kurz již obsazen!
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8.
PŘIPRAVUJEME
9. 6. ÚTERÝ
Výtvarná dílna, 12.30 – 16.00 hod.
Tisk na textil
Pomůcky: bavlna, len, staré noviny, prostírání nebo látku, která snese vysoké teploty. Pod vedením Alexandry Boušové.
Vstupné: 20 Kč.
10. 6. STŘEDA
Vycházka, Petřínské sady
Sraz ve 13.00 hodin před stanicí metra C – Ládví – u fontány.
Pod vedením paní Hubené.
PETANQUE
Pondělky: 1. 6. a 8. 6. vždy ve 13.00 hod. na zahradě
Gerontologického centra, Šimůnkova 1 600.
Případná divadelní přestavení uvádíme v Burze seniorů
až v měsíci, kdy představení probíhá. Dřívější uvedení
není možné, jelikož v době uzávěrky časopisu není program divadel znám.
Kontakt:
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, tel.: 286
88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 777 64 50 40, paní Hubená,
tel.: 737 35 39 42, spojení: bus 136 st. Šimůnkova.
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Festival filmů Antifetfest Praha 2009
Praha 8 je spolu s dvanácti městskými částmi spoluvyhlašovatelem soutěže „Jde to i jinak aneb Antifetfest Praha 2009”. Určená je
pro školy a organizace pracující s dětmi a mládeží (soutěž je organizována ve dvou věkových kategoriích pro žáky II. stupně základních
škol a studenty středních škol a odborných učilišť). Soutěž běží do
června a do finále postupuje v každé věkové kategorii jeden snímek
za každou městskou část. V celopražském finále bude porota vybírat tři nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získají věcné
ceny.
Do soutěže mohly být přihlášeny obrazové snímky s námětem
rizikového chování, například drogová závislost, kriminalita, šikana,
rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí, a to v celkové délce do 15 minut. Soutěž navazuje na loňský úspěšný ročník Antifetfest 2008, pořádaný Magistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ
Praha 12, kde se v roce 2007 uskutečnil první ročník amatérské filmové soutěže s tématikou prevence závislostí.
Městská část Praha 8 se prevenci sociálně patologických jevů
věnuje dlouhodobě a každoročně uvolňuje na realizaci preventivních
aktivit škol nemalé finanční prostředky. Dobrou zprávou je fakt, že se
na školách v Praze 8 našli šikovní žáci a studenti, kteří se do letošního ročníku soutěže rovněž zapojili. Do pražského kola za Prahu 8
postoupily snímky Kdo má rád vánoce filmového kroužku ZŠ Libčická
a Povídky školostranské kvarty z Gymnázia Thomase Manna. Budeme jim držet pěsti v červnovém finále!
Všechny vítězné snímky z jednotlivých městských částí můžete
už dnes vidět na www.antifetfest.cz a zapojit se do internetového
hlasování o Cenu diváka pro nejoblíbenější film.
-pb-

Poradna pro rodinu,
manželství
a mezilidské vztahy
Trojská 8/46, Praha 8, 731 056 692, 731 056 716, 731 063 416

Poskytujeme poradenství a terapii v oblasti mezilidských
vztahů, rodinných a osobnostních problémů.
Konzultace jsou individuální, párové i rodinné.
Pracujeme s dětmi i dospělými.
Zprostředkujeme kontakty na další odborníky
týkající se této problematiky (např. právníka,
psychiatra, sexuologa).
K návštěvě nepotřebujete doporučení a chcete-li,
můžete vystupovat anonymně.
Nabízíme bezplatnou pomoc
v těchto životních situacích
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunikační problémy, nedorozumění a hádky
Odcizení ve vztahu
Vyrovnávání se ztrátou, opuštěním
Volba životního partnera
Sociálně právní problémy rodiny
Provázení při řešení rozvodové situace
Odhalení nevěry a žárlivost
Strach a nejistota
Psychosomatika
Nerozhodnost, pochybnosti
Násilí v rodině
Bezradnost při výchově dětí
Problémy se závislostí v rodině
Výchovné a vývojové problémy dětí

Vás zve na

4. Fórum celiaků
Koná se u příležitosti Mezinárodního dne celiakie
v neděli dne 17. 5. 2009 od 10 do 16 hodin
ve velkém sále Úřadu Městské části Praha 8, tzv. bílý dům,
U Meteoru 6.
Na programu jsou odborné přenášky:
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D, z II. interní kliniky
Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha
na téma Celiakie – je vhodná chvíle k probuzení?
Jana Janků, vedoucí sociálního odboru Úřadu Městské části
Praha 8 - Dosáhnou celiaci na finanční pomoc od státu?
V předsálí probíhá prezentace řady prodejců, výrobců
a dovozců bezlepkových potravin
s ochutnávkou a možností výhodného nákupu sortimentu
pro bezlepkovou dietu.
Všichni, jichž se tato problematika dotýká, jsou srdečně zváni.

Literární hrátky č. II.
na téma

Co dělám pro své zdravíčko, aby bylo čilé
moje tělíčko…
aneb „můj zdravý jídelníček”
Napište nám váš příběh, co děláte pro své zdraví a jaké
máte zkušenosti. A ještě jeden úkol – „Sestavte zdravý
jídelníček” ( i když do něj vložíte obecně nepřijímanou
potravinu jako zdravou, např. ovar, napište, proč si myslíte,
že tam má být – např. podpora kloubní výživy)
Své příspěvky posílejte na adresu CAP, Burešova 1151/12,
nebo je odevzdejte osobně v CAP sociální pracovnici Karině
Tatouškové do 20. 5. 2009
Na tři výherce opět čekají pěkné hodnotné ceny!!!
Výherci budou oznámeni v červnovém vydání
měsíčníku „Osmička” a obeznámeni poštou

Gerontologické centrum, Praha 8
přijme do svého kolektivu

kuchařku s praxí
do směnného provozu
Nástup od 1. července 2009
Bližší informace paní Kubištová
tel.: 602 38 00 71 nebo 286 88 36 76
www. gerontocentrum.cz
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Botanická zahrada hl. m.Prahy,
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja,
www.botanicka.cz
Trvalkové dny
21. – 24. 5. /9 – 19 h
venkovní expozice a výstavní sál
Areál JIH
Botanická zahrada a Český spolek
perenářů spolupořádají pro všechny
obdivovatele vytrvalých zahradních
květin jubilejní V. ročník Trvalkových dnů
Autogramiáda knih Václava Větvičky
30. – 31. 5. /10 – 18 h
Japonská zahrada
Známý popularizátor botaniky a krás
naší země bude v rozkvetlé japonské
zahradě podepisovat (a také udělovat
rady ohledně zeleně) svou poslední
knihu Herbář pod polštář. Na místě
si budete moci zakoupit i další knihy
Václava Větvičky
Den dětí v botanické zahradě
30. 5. /10 – 18 h
venkovní expozice Areál JIH
Děti do 15 let vstup zdarma!
Poznávačka bylin a stromů / banka
vůní / malování obrázků na vázičku
s následným aranžováním aktuálně
kvetoucích rostlin / výroba ručního
papíru / divadelní představení /
bioobčerstvení

Obvodní ústav sociálně – zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka 10
pořádá

REKREACI pro důchodce z Prahy 8
Místo: Penzion Espero, Skokovy u Mnichova Hradiště.
Termín: 21. 6. – 28. 6. 2009.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 400 Kč včetně dopravy.
Místo: Relax areál Hnačov, Hnačov u Klatov.
Termín: 27. 9. – 4. 10. 2009.
Stravování: plná penze.
Cena: 3900 Kč včetně dopravy.
Přihlášky s úhradou přijímá sociální pracovnice paní Temiaková v Domě s pečovatelskou službou, Bulovka 10. Každé pondělí od 13.00 do 16.00 hodin. Informace
v uvedené době v úředních dnech na tel.: 283 84 22 14.

KAKTUSY SUKULENTY 2009
13. – 28. 6. /denně 9 – 19 h
Venkovní expozice Areál SEVER
Na druhém ročníku budete moci
obdivovat rozkvetlou expozici
zimuvzdorných kaktusů zvanou
Mexiko. Vystaveny budou exponáty
z nejlepších českých a moravských
sbírek a ze Slovenska. Prodej kaktusů
a kaktusářských potřeb, poradenská
služba, o víkendech přednášky
a workshopy
Dětský kaktusový víkend
20. – 21. 6. /10 – 19 h
Venkovní expozice Areál SEVER
Pracovní listy seznamující zábavnou
formou s kaktusy a sukulenty/
komentované prohlídky, výstavy
pro dětské návštěvníky/ divadelní
představení /origami/
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Velikonoce v Praze 8 byly plné akcí
chráně-

se v závěru minulého roku pre-

ných dílen byl 8. dubna prv-

Velikonoční

jarmark

zentovaly i na obdobném Vánoč-

ní akcí, kterou připravila osmá

ním jarmarku.

městská část na letošní svátky

Pro nejmenší děti byla o veliko-

jara. Ve foyer budovy Úřadu MČ

nočním víkendu připravena hned

Praha 8, v takzvaném bílém domě

dvě představení na divadelní scé-

v ulici U Meteoru měli mezi 10.

ně MČ Praha 8 – v Divadle Karla

a 17. hodinou návštěvníci úřadu

Hackera v Klapkově ulici v Koby-

šanci si zakoupit kraslice, zástě-

lisích.

ry, pomlázky a další maličkosti,

v Kulturním domě Krakov na boh-

které

k

velikonočním

Povelikonoční

úterý

pak

svátkům

nickém sídlišti patřilo od 17 hodin

neodmyslitelně patří. Navíc tím

nejznámější operetě „Na tý louce

kupující podpořili chráněné dílny

zelený”, kterou v Praze 8 připo-

působící na území Prahy 8, které

menul a oživil Josef Zíma.

-pb-

Synagoga na Palmovce ožívá
Nezávislá taneční skupina ME-SA ve spolupráci se Sdružením Serpens uvádí v židovské synagoze na Palmovce taneční projekt
s názvem Echoes. Cílem projektu je prostřednictvím současného tance a hudby znovu oživit
toto fascinující místo a uplatnit současný tanec
v netradičním prostoru. Projekt, v němž se
objeví tři tanečnice a jedna hudebnice, hledá
inspiraci kromě osudů a atmosféry synagogy
také v díle americké básnířky Sylvie Plathové.
Netradiční taneční představení v prostorách
Libeňské synagogy v Ludmilině ulici můžete
navštívit 25. května, 27. května nebo 5. června 2009, vždy v 21.00 hodin.
Projekt pořádá občanské sdružení ME-SA
za podpory Magistrátu hlavního města Prahy,
partnerem projektu jsou Městská část Praha 8,
Židovská obec v Praze a Česká unie židovské
mládeže.
-ms, pb-

Jubilejní ročník Folklorní zahrady se blíží
Areál Základní umělecké školy v Taus-

Předběžný program:

sigově ulici se stane ve čtvrtek 18. červ-

10.00

na 2009 dějištěm 10. ročníku setkání

„Vítejte u nás” - výchovný pořad pro MŠ a ZŠ

dětských folklorních souborů a muzik

(sál ZUŠ Taussigova)

– Folklorní zahrada. „Účast letos přislíbi-

13.00

ly například dětské soubory Malá Osmin-

Oficiální zahájení festivalu a přijetí zástupců

ka, Notičky, Melodika, Vrbina, Malá lidová

souborů zástupkyní starosty MČ Praha 8 Mgr.

kapela Milji Mileva, a chybět nebude ani

Vladimírou Ludkovou (Grabova vila)

zahraniční host, slovenský dětský folk-

15.00

lorní soubor Čečinka z Bratislavy,” přib-

„Zpívající fontána” - animační vystoupení sou-

ližuje organizátorka akce Jana Pavlíčková

borů u fontány M Ládví, průvod sídlištěm Ďáb-

a dodává: „Letos jde o jubilejní desátý

lice

ročník, a proto jsme pro všechny návštěv-

18.00

níky připravili na závěr dospělácké pře-

„V tej naší zahradě” - hlavní program v areálu

kvapení.”

zahrady ZUŠ Taussigova

-pb, jp-
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Školství

Zápisy do mateřinek z jiného pohledu
I letošní únor patřil v naší městské části zápisu do mateřských škol zřizovaných obcí. Do 24 mateřských škol se
přišly se svými ratolestmi zapsat stovky rodičů – celkový počet přihlášek přesáhl 1400.
S ohledem na výsledky zápisů

bylo tak, že dítě bylo přijato na více

z minulých let nastala letos novinka

školkách. Takto se ušetřilo dalších

– všechny naše školky postupova-

deset míst. Poté byly porovnávány

ly podle jednotných, zřizovatelem

seznamy nepřijatých dětí s dětmi

schválených Kritérií k přijímání – viz

přijatými a zjistilo se, že přes 30

www.praha8.cz.

dětí bylo současně na jedné školce

Na konci února přicházely na

přijato a na jiné nepřijato. Celkový

odbor školství ÚMČ Praha 8 první

počet nepřijatých stále klesal. A co

předběžné výsledky zápisů. Všech-

na závěr? Porovnávaly se sezna-

ny školky zaslaly návrhy – sezna-

my všech nepřijatých a byl nale-

my dětí k přijetí i k nepřijetí. A nyní

zen rekordman, který byl nepřijat

nastala ta nejsložitější práce. Kro-

současně v pěti mateřinkách. Kro-

kem prvním bylo zkontrolovat, zda

mě toho řada dětí na tři nebo čtyři

k datu podání přihlášky k přijetí na

a desítky na dvou. Počet nepřijatých

MŠ mělo dítě opravdu trvalé bydliš-

se opět radikálně snížil – tentokrát

třídy do výše uvedeného počtu. Až

kde mají velký počet nepřijatých,

bude navýšená kapacita oficiálně

a mateřinky, kde po zvýšení kapa-

odboru

schválena, budou školky nabírat

city budou mít i nějaké volné místo,

dítěte. A výsledek? Skoro 50 dětí

školství se počet nepřijatých začal

další děti z těch, co zatím nemohly

které bude prioritně nabídnuto těm,

nemělo trvalé bydliště v Praze 8,

blížit číslu 300 dětí. Ale co s nimi?

být přijaty. Navíc na podzim bude

kteří místo ve školce nejnutně-

a proto nemohly být přijaty. Možná

Proto zřizovatel škol, Městská část

otevřena další nová třída v MŠ Kry-

ji potřebují. Na rodičích bude tedy

si říkáte, jak je to možné… Jedno-

Praha 8, připravila další kroky. Prv-

nická, která je součástí právního

rozhodnutí, zda školku jako tako-

duše, pokud každý z rodičů má jiné

ním z nich bylo Radou MČ schvále-

subjektu ZŠ a MŠ Mazurská.

trvalé bydliště, nelze z občanského

né navýšení maximálního počtu dětí

Každá školka má seznam – pořad-

a využijí volného místa, byť ji nebu-

průkazu či jiných dokladů dohledat

ve třídě mateřské školy na 28 dětí.

ník – v souladu s Kritérii, podle kte-

dou mít hned u domu, ale i třeba

skutečný trvalý pobyt dítěte.

U některých školek, které na to

rého bude v případě volné kapacity

o trochu dále.

Tímto jsme ušetřili dvě třídy. Dal-

měly schválenou kapacitu, se proto

přijímat. Samozřejmě, že přednost

I v dalším školním roce 2010/2011

ším krokem byla kontrola veškerých

mohly přijímat další děti. V dalších

musí dostat ty děti, jejichž mamin-

se Městská část Praha 8 připravuje na

přijatých dětí – jméno po jménu,

17 mateřských školách, kde by-

ky budou na podzim nastupovat

otevření dalších tříd mateřských škol,

adresa po adrese, školka po školce.

chom kapacitu překročili, žádáme

do práce. Až poté budou mít šan-

pokud bude zájem ze strany rodičů

Celkem více než 700 jmen a adres.

magistrátní odbor školství o navý-

ci na umístění ty, jejichž maminka

– a to především v oblasti Kobylis.

Hledalo se také duplicitní přijetí

šení kapacit našich školek tak, aby

zůstává na mateřské dovolené, byť

Petr Svoboda, vedoucí odboru

a v deseti případech tomu opravdu

v drtivé většině z nich šlo naplňovat

s dalším dítětem. Jsou mateřinky,

školství ÚMČ Praha 8

tě na území MČ Praha 8, což bylo
prioritním požadavkem pro přijetí

o dalších 90.
Po

dvoutýdenní

práci

vou pro své dítě opravdu potřebují

Žáci ZŠ Burešova nacházejí cestu k přírodě
Základní škola Burešova se zapojila ve

na se konala přednáška pro žáky 3. a 4. ročníků,

spolupráci s Lesy hlavního města Prahy do

v níž je lektor Lesů hlavního města Prahy Václav

realizace výukových přírodovědných a eko-

Nejman seznámil se zajímavostmi o lesích, mys-

logických programů, které mají u dětí pro-

livosti i lesní zvěři. Praktický výukový program

hloubit zájem o les a zlepšit jejich vztah

zaměřený na výsadbu nových stromků absolvo-

k němu. Dalším cílem je nepochybně také

vali žáci 5. ročníku a sami si tuto činnost vyzkou-

snaha vést děti cíleně k šetrnému zacháze-

šeli v Ďáblickém lese. Tady se také koncem dub-

ní s přírodou a seznamovat je s možnostmi,

na uskuteční další výukový program navazující

jak ji chránit.

na předešlé akce. Jeho účastníky budou žáci

Středisko environmentální výchovy Lesů hlav-

5. ročníků, kteří za dohledu lektorů Lesů hlavní-

ního města Prahy působí v Praze teprve rok.

ho města Prahy prověří znalosti svých mladších

Smysl jeho práce spočívá v seznamování širo-

spolužáků ze 2. ročníků o přírodě a její ochraně.

ké veřejnosti s lesním a vodním hospodářstvím
a přírodními zákonitostmi.
V intencích naznačených cílů se odvíjejí akce
uskutečňované na ZŠ Burešova. 13. a 20. břez-

Věříme, že přednášky a výukové programy
přispějí ke zlepšení znalostí našich žáků o lesní problematice, ale hlavně podpoří zájem dětí
o ochranu a obnovu životního prostředí.

-vk-
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Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
chce opět otevřít „šestou třídu
s rozšířenou výukou matematiky”
Dovolte, abychom Vás informovali o nabídce naší školy pro žáky, kteří
v tomto školním roce končí pátou třídu. V příštím školním roce chceme
otevřít v rámci nového školního vzdělávacího programu jednu šestou
třídu s rozšířenou výukou matematiky a informačních technologií.
Jestliže jste propásli termín podání přihlášky na střední školu, nebo
se pokus Vašeho dítěte nezdařil a nebude přijato na gymnázium, anebo
prostě nejste přesvědčeni, že středoškolský vyučovací systém by Vašemu dítěti vyhovoval, máte ještě další možnost – přihlásit své dítě do
třídy s hodinově posílenou výukou matematiky a informatiky k nám na
Základní školu Na Šutce.(www.zssutka.cz).
Jde o výukový program, který rozšiřuje běžnou nabídku i nižších
gymnázií o tyto možnosti:
• individuální přístup
• pestré vyučovací metody
• v této třídě jsou úspěšné i děti se specifickými poruchami učení,
které by u přijímacích zkoušek na gymnázia neuspěly, přestože
jejich intelektové schopnosti jsou nadprůměrné
• výuka probíhá v odborných pracovnách
• vysoká úspěšnost našich deváťáků z této třídy při přijímacích
zkouškách na střední školy
• výborná dostupnost školy z centra i blízkých čtvrtí severního
okraje Prahy metrem (stanice Kobylisy na trase C), tramvají
(14, 17, stanice Hercovka), autobusem (linky se stanicemi
kolem Kobyliského náměstí).
Přijímací pohovory se konají:
25. 5. (pondělí) nebo 26. 5. (úterý) 2009 vždy ve 14.30 hod.
na Základní škole Na Šutce 28, Praha 8 – Troja. Bez přijímacích pohovorů budou rovnou zapsány děti, které měly na pololetním vysvědčení
z matematiky jedničku. Ostatní projdou přijímacím pohovorem.
Dodatečné přijímací pohovory se budou konat v úterý 16. 6.
2009 od 14.30 hod. v budově školy.
Předběžné přihlášky je možné podat ústně telefonicky na tel.:
284 68 82 41 nebo 284 68 22 95 a nebo přijít rovnou na čas
a termín přijímacích pohovorů.

ZUŠ Klapkova
přijímá nové žáky
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 přijímá pro školní rok 2009/2010 žáky do těchto oborů:
hudebního (hra na hudební nástroje, sólový a sborový zpěv
− určeno dětem od pěti let),
literárně − dramatického (hlasová a dramatická průprava, základy literární tvorby − určeno dětem od sedmi let),
tanečního (rytmika, scénický tanec − určeno dětem od pěti
let), výtvarného (kresba, malba, grafika, keramika − určeno
dětem od šesti let).
Zápis do hudebního, tanečního a výtvarného oboru proběhne ve dnech 13., 14. a 18. 5. 2009 od 15.00 do 18.00
hodin v hlavním objektu školy, zájemci o literárně - dramatický obor se mohou hlásit ve stejném čase přímo v jeho sídle, Novákových 655, Praha 8. Podrobné informace můžete
získat na www.zusklapkova.cz nebo tel.: 284 68 11 43.
-pl(Placená inzerce)
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Provoz mateřských škol MČ Praha 8
o letních prázdninách

KŘESŤANSKÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA

Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:

„Vytváření a posilování třídního kolektivu”
Kurz má akreditaci MŠMT

od 01. 07. do 12. 07.
od 13. 07. do 26. 07.
od 13. 07. do 26. 07.
od 20. 07. do 02. 08.
od 27. 07. do 09. 08.
od 03. 08. do 16. 08.
od 10. 08. do 23. 08.
od 10. 08. do 23. 08.
od 24. 08. do 31. 08.

mateřské školy uzavřeny
Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13
Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6
Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32
Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13
Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1
Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2
– objekt Lindnerova 1
mateřské školy uzavřeny

Dvoudenní školení pro třídní učitele 1. a 2. stupně ZŠ, nižšího stupně
gymnázií a středních škol se uskuteční ve dnech 22. a 23. května 2009
(v pátek od 8:30 do 18:00, v sobotu od 8:30 do 16:00).
Náplň:
• Role třídního učitele ve třídě, posilování pozitivních vztahů mezi dětmi
• Prevence šikanování a vyšetřování šikany
• Dynamika vztahů v kolektivu a možnosti využití sociometrie
při zmapování vztahů ve třídě
• Psychosociální techniky vhodné při práci se třídou v různých situacích
• Adaptační kurzy pro nově vytvořené kurzy- jejich náplň
• Spolupráce s rodiči
• Třídnické hodiny

Zákonní zástupci přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své
kmenové mateřské škole do 15. 05. 2009
Školní rok 2009/2010 pro nově přijaté děti k předškolnímu vzdělávání
bude zahájen na mateřských školách městské části Praha 8 v ú t e r ý
1. z á ř í 2 0 0 9.
Týdenní úplata a stravné v mateřských školách zajišťujících letní
prázdninový provoz
Mateřská
škola,
Praha 8

Měsíční
Týdenní
úplata
úplata
za vzděl.

Celodenní
týdenní stravné
Strávníci do 6 let

Celodenní
týdenní stravné
Strávníci 7 let

Šimůnkova 13
Libčická 6
Poznaňská 32
Šiškova 2
Na Pěšinách 13
Štěpničná 1
Na Korábě 2

700,700,600,660,700,740,700,-

33,33,33,33,33,33,33,-

36,36,36,36,36,36,36,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

175,175,150,165,175,185,175,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

=
=
=
=
=
=
=

tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.

165,165,165,165,165,165,165,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

=
=
=
=
=
=
=

tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.

180,180,180,180,180,180,180,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Cílem je prohloubit dovednosti třídních učitelů pro práci se třídou při
vytváření zdravého třídního kolektivu. Školení je plánováno pro cca
15 účastníků a je určeno přednostně pro ty pedagogy, kteří prošli školením „Sociometrie a její využití při práci se třídou” v letošním nebo loňském školním roce.
Školení bude probíhat v prostorách Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny (KPPP), Pernerova 8, Praha 8.
Díky finanční podpoře MČ Praha 8 je školení bezplatné.
Svůj zájem potvrďte, prosím, na emailovou adresu prevence@
kppp.cz, nebo telefonicky na číslech 222 322 624 či 728 440 345
do konce dubna 2009 (po tomto datu bude školení nabídnuto
i školám mimo Prahu 8).
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Sport

Rohanské nábřeží
znovu ovládnou bruslaři
In-line bruslaři všech věko-

„V Praze je připravený bruslař-

vých i výkonnostních katego-

ský festival pro všechny, prostor

Radnice spolupořádá
Běh Naděje

rií vytlačí v neděli 17. května

registrace

z důležité dopravní tepny Pra-

stanice metra trasy B Křižíkova,”

hy 8 auta. Rohanské nábřeží

řekl pořadatel závodů Martin Ple-

Městská část Praha 8 ve spolupráci se Základní školou U Školské

v Karlíně se od 10 hodin pro-

citý. Podle něj bude připraveno

zahrady a Turistickým oddílem Lvíčata 68 připravují na čtvrtek 28.

mění v bruslařskou dráhu pro

volné bruslení, tři dětské závody

května 2009 druhý ročník Běhu Naděje. Běh spojený se sbírkou na

veřejnost. Nedělní in-line fes-

na jeden, tři nebo pět kilometrů

podporu výzkumu léčby onkologických onemocnění se pořádá v Čes-

tival se za podpory MČ Praha 8

v pěti kategoriích, štafetový závod

ké republice již po šestnácté (dříve pod názvem Běh Terryho Foxe)

uskuteční jako třetí z dvanácti

škol, Fitness Desítka pro takzvané

a v Praze 8 má desetiletou tradici. Zváni jste v 16 hodin do Kobylis,

podniků největšího středoev-

hobíky i výkonnostní jezdce, šta-

zápis bude probíhat před ZŠ U Školské zahrady.

ropského bruslařského seriálu

fetový závod (žena – muž - dítě)

Běh Naděje je veřejná sbírka pořádaná každoročně za účelem

a na závěr open závod Českého

získání finančních prostředků na výzkum léčby onkologických one-

Nestlé LifeInLine Tour 2009.

bude

opět

nedaleko

mocnění. Jedinečností této sbírky je, že nás zároveň chce přivést ke

poháru v půlmaratonu.
K LifeInLine Tour patří tradičně

zdravému životnímu stylu. Veškeré náklady na pořádání běhu jsou

i doprovodná show, škola bruslení

hrazeny pořadateli. Výtěžek je v plné výši odevzdán na celorepub-

a půjčovna bruslí K2 zdarma. „Při-

likové konto, odkud je rozdělen na jednotlivá onkologická pracoviš-

pravili jsme opravdový bruslařský

tě. Vyúčtování sbírky podléhá kontrole Magistrátu hl. města Prahy

festival pro všechny bez omezení

a podrobnosti najdete na www.behnadeje.cz.

věku a vybavení. I když Rohanské

Trať:

V okolí ZŠ U Školské zahrady a na Okrouhlíku. Tratě jsou
rozděleny podle délky a obtížnosti a je možno

nábřeží nabízí maximálně širokou
a bezpečnou trať, jedinou povin-

je absolvovat jakýmkoliv způsobem – chůzí, během,

ností při závodech je ochranná

joggingem, na invalidním vozíku, na kole (cyklistická

helma,” dodal Plecitý. Podrobnější

helma), na koloběžce, na kolečkových bruslích,

informace najdete na www.lifeinline.cz, kde se lze online i do závo-

s kočárkem nebo se psem
Trať A
360 m
pro nejmenší + štafetové běhy

dů přihlásit.

Trať B

-lil, pb-

750 m

bez převýšení, vhodné pro vozíčkáře,
kolečkové brusle apod.

Závod do vrchu (schodů) 107 m, převýšení 16 m,
bez vyhlašování vítězů, ale s měřením času

Časový
rozvrh:

Trať C

2300 m

Trať D

2800 m

mírné převýšení
značné převýšení

Trať A

360 m

16:30 hodin

Trať B

750 m

průběžně

Závod

107 m

průběžně

Trať C

2300 m

dle časových možností

Trať D

2800 m

18.00 hodin

Kategorie: Běh Naděje je během nesoutěžním a bez omezení věkových
kategorií
Startují:

Všichni, kteří se zapíší do registračních listů BN a přispějí
jakoukoliv částkou na konto výzkumu rakoviny. Výše vkladu
není omezena. Startující obdrží diplom a medaili.

Přihlášky: Na místě startu od 15.30

Jarní sezona Karlínské ligy odstartovala
V polovině dubna jsme zahájili jarní sezonu Karlínské minifutsalové

To vše se odehrává každý čtvrtek na hřišti ZŠ Lyčkovo náměstí v Kar-

ligy dvojic. Celkem osm týmů v 1. lize bojuje nejen o poháry a medaile,

líně, kde jsme díky pochopení pracovníků školy a především díky pod-

ale též o finanční ceny. Pravidelně oceňujeme i nejlepší střelce. Funguje

poře ředitele školy Jana Kordy našli svoje domovské zázemí po celý

i takzvaný Klub střelců Karlínské ligy, kde máme několik kategorií, sle-

rok. Výsledky jsou k dispozici na našem webu www.futsalkarlin.cz vždy

dujeme také historickou úspěšnost jednotlivých týmů.

v pondělí po hracím čtvrtku.

Aleš Nekvapil - sekretář SK Karlín
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice
182 00 Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

zal. 1956

ČERVEN

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY KVĚTEN 2009
17. května 2009
Rangherka a Waldeska ve Vršovicích.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy A Náměstí Míru.

2009

Otevírací doba:
Po 13:30-15:30, 18-21/ Čt 13:30-15:30, 21:30-23:00/ Ne 14-16.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30.
8.6. Michal Řepík: Slunce dalekohledem (u příležitosti
Mezinárodního roku astronomie 2009 – 400. výročí používání
dalekohledu ).
22.6. Ing. Václav Přibáň: Letní obloha – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.

24. května 2009
Letohrádek Hvězda a bitva 8. listopadu 1620.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy A –
Hradčanská.
31. května 2009
Historie Výstaviště, Stromovky a Místodržitelský
Letohrádek.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy C
- Nádraží Holešovice.
Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hodin.
1.6. Sluneční soustava, Míry a váhy.
15.6. Hledání harmonie světa, Počasí a atmosféra.
29.6. Slunce, Člověk a nebeská mechanika, Perseus.
POZOROVÁNÍ OBLOHY
Po 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30,17-19/ Ne 14-16.
Přístupné bez objednání!
Denní obloha:

(Placená inzerce)

Slunce - povrch se skvrnami
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém
počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 16 – 17 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi,
školy).
Program: pozorování Slunce nebo promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY v PO, ÚT, ST, ČT, PÁ v 8.30 a 10.30 hodin pro
předem objednané školní výpravy. Bližší informace a objednávky
na tel.: 283 910 644.
POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ promítání astronomických pohádek je
možné si objednat i individuálně na č. 283910644 v pracovní dny
v časovém termínu dle dohody.
Pozor. oblohy, film. večery

VSTUPNÉ:

Doprava:

přednášky

dospělí

20 Kč

30 Kč

mládež, důchodci

10 Kč

15 Kč

konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10,
17 a 10 min. pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra
C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
- stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

Osmička
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Výročí, inzerce
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
VÝZNAMNÉ JUBILEUM SLAVÍ

Dne 6. 6. 2009
ve 14.00 hodin
oslaví Miloslava a Stanislav
Starých zlatou svatbu obřadem
v kostele sv. Terezičky v Kobylisích. Gratulujeme k výročí a přejeme ať i nadále jsou spolu šťastni
jako dosud. „Mami a tati moc Vám
za všechno děkujeme a máme Vás
oba moc rádi”, dcera Jarmila a syn
František s rodinami.

KVĚTEN 2009
Fuchsová Ella
Gabriel Jiří
Vilímovský Vladimír
Malínská Irena
Blažek Karel
Gottliebová Božena
Fröhlich František
Holub Emil
Klempererová Olga
Hrochová Eleonora
Schreiber Arnošt
Paschová Ilsa
Hadrbolcová Věra
Hejzlarová Marie
Kalužová Zuzana

Knotková Barbora
Mišková Jarmila
Hendrychová Marie
Králová Jana
Pavlus Pavel
Plechačová Marta
Tomášová Bohumila
Uhlíř Jan
Vacková Marie
Házová Marie
Turek Karel
Beranová Anděla
Havlová Květa
Novotná Miloslava
Pavlová Marie
Sugdolová Erika

Šimicová Eliška
Vacková Marie
Švagrová Jarmila
Zvolský Martin
Jiřincová Josefa
VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI
DUBEN 2009
Hradecká Helena

Vladislava a Miloslav Pohlovi
oslavili 60 let společného života.

Nově narozené děti
Kala Pavel

LEDEN 2009
Pavlová Tereza

Hamhalter
Kateřina

Hájek Tadeáš

ÚNOR 2009

Lachmann Ondřej
Mazuch Matyáš
Petržík Josef
Bezděková Karolína

BŘEZEN 2009
Krejčí Vašík
Hovorková Deniska
Vavříček Jan
Smolík Adam

Baráková Jana
Francl René

DUBEN 2009

Kocourková
Stella Ingrid

Možkovská Nicol
Štencl Martin
Krummacker Adam

Hlava Lukáš

Matušík Zdeněk

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25. Upozorňujeme, že od příštího čísla
neuveřejňujeme děti starší než půl roku.

(Placená inzerce)
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Volební příloha

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 8
pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 5. a 6. června 2009
Poř.

Stat.

Poř.

Stat.

č. ok.

č. ok.

Sídlo volebního okrsku

č. ok.

č. ok.

1.

561.

Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí

35.

595.

a mládeže hl. m. Prahy
2.

562.

Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí

563.

Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB Vyšší odborná škola
a Střední škola managementu, s.r.o.

36.

596.

a mládeže hl. m. Prahy
3.

Sídlo volebního okrsku

Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB Vyšší odborná škola
a Střední škola managementu, s.r.o.

Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí

37.

597.

Kobylisy, Klapkova 25/156 , Základní umělecká škola

a mládeže hl. m. Prahy

38.

598,

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

4.

564.

Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA

39.

599.

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

5.

565.

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

40.

600.

Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

6.

566.

Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA

41.

601.

7.

567.

Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK

8.

568.

Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA

42.

602.

Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

9.

569.

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

43.

603.

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

10.

570.

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

44.

604.

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

11.

571.

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

45.

605.

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

12.

572.

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

46.

606.

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

13.

573.

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

47.

607.

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

14.

574.

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

15.

575.

16.

576.

Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav
AV ČR

Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho

48.

608.

( dříve ZŠ Molákova )

49.

609.

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho

50.

610.

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

( dříve ZŠ Molákova )

51.

611.

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho

52.

612.

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

( dříve ZŠ Molákova )

53.

613.

Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT

17.

577.

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

54.

614.

Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT

18.

578.

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

55.

615.

Kobylisy, Ořechová 2/962, restaurace

19.

579.

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

56.

616.

Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

20.

580.

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

57.

617.

21.

581.

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

22.

582.

Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium

58.

618.

Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

23.

583.

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

59.

619.

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

24.

584.

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

60.

620.

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

25.

585.

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

61.

621.

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

26.

586.

Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium

62.

622.

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

a základní škola, o.p.s.

63.

623.

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium

64.

624.

Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v.v.i.

a základní škola, o.p.s.

65.

625.

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium

66.

626.

Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola

a základní škola, o.p.s.

67.

627.

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala

68.

628.

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

( dříve ZŠ Na Korábě )

69.

629.

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala

70.

630.

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

( dříve ZŠ Na Korábě )

71.

631.

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala

72.

632.

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281,ZŠ

( dříve ZŠ Na Korábě )

73.

633.

Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, Dům dětí a mládeže

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala

74.

634.

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

( dříve ZŠ Na Korábě )

75.

635.

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala

76.

636.

27.
28.
29.
30.

587.
588.
589.
590.

31.

591.

32.

592.

33.

593.

( dříve ZŠ Na Korábě )
34.

594.

Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory
Ďáblice

Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory
Kobylisy

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala

77.

637.

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

( dříve ZŠ Na Korábě )

78.

638.

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
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Poř.

Stat.

Poř.

Stat.

č. ok. č. ok.

Sídlo volebního okrsku

č. ok. č. ok.

Sídlo volebního okrsku

79.

Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory

93.

653.

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

„Slunečnice”

94.

654.

Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ

Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory

95.

655.

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

„Slunečnice”

96.

656.

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory

97.

657.

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

„Slunečnice”

98.

658.

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

80.
81.

639.
640.
641.

82.

642.

Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

99.

659.

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

83.

643.

Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

100.

660.

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

84.

644.

Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

101.

661.

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

85.

645.

Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

102.

662.

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

86.

646.

Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

103.

663.

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

87.

647.

Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

104.

664.

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

88.

648.

Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

105.

665.

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

89.

649.

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

106.

666.

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

90.

650.

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

107.

667.

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

91.

651.

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

108.

668.

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

92.

652.

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

Zařazení jednotlivých ulic a čísel popisných do volebních okrsků
Karlín
Březinova – č. p. 407, 451, 463, 468, 473, 485, 509, 523, 524 a 535 570

- č. p. 431, 435, 451, 463, 464, 470, 477 a 488

570

- č. p. 444, 453 a 471

- č. p. 447, 500 a 530

573

- č. p. 452, 455, 459, 489, 506, 512 a 623

571
571

572

- č. p. 465, 474, 475, 487 až 492, 495 až 498, 501, 510, 512,
513 a 536

571

Kubova – č. p. 460

Hybešova – všechna čísla popisná

573

- č. p. 505, 514, 515, 526 a 535

573

Jirsíkova – č. p. 19, 478, 484, 540 a 541

562

Libeňský ostrov – č. evid. 617

582

- č. p. 538

561

Lyčkovo náměstí – č. p. 447, 450, 481, 482 a 514

573

K Olympiku – všechna čísla popisná

575

- č. p. 459 až 462, 472 a 508

571

Kaizlovy sady – všechna čísla popisná

572

Malého – všechna čísla popisná

562

Karlínské náměstí – č. p. 22, 51, 59, 209, 235, 376 a 399

564

Molákova – č. p. 573, 574, 577, 578, 580 až 583 a 614

575

- č. p. 145, 156, 170, 217, 234 a 238

565

- č. p. 576 a 592 až 601

574

- č. p. 225 a 316

566

Na Střelnici – všechna čísla popisná

573

Karolinská – všechna čísla popisná

562

Na Špitálsku – č. p. 616

573

Ke Štvanici – všechna čísla popisná

561

Nekvasilova – č. p. 569 až 572, 575, 584 až 591 a 625

575

Kollárova – všechna čísla popisná

566

- č. p. 615

576

Korybutova – všechna čísla popisná

573

Peckova – č. p. 225 a 292

566

- č. p. 251 až 253, 263, 277, 280, 296, 301 a 306

562
568

Křižíkova – č. p. 7, 55, 56, 70, 76, 123, 125, 147, 160, 195,
208, 238 a 393

565

Pernerova – č. p. 9, 63, 124, 136, 168, 212, 398, 403 a 440

- č. p. 20, 164, 196, 226, 263, 264 a 266

562

- č. p. 10, 11, 121, 149, 221, 271, 273, 292, 324, 326, 336,

- č. p. 23, 35, 52, 53, 103, 134, 159, 167, 173, 181, 213, 219,
290, 346, 348, 556 a 557

568

- č. p. 62, 83, 99, 102, 115, 220, 242, 328, 330, 331, 384, 385,

357, 378, 383, 391, 392, 397, 400, 410, 412, 413 , 427 a 660

566

- č. p. 39, 250, 251, 287, 288, 293, 294, 307, 317, 318 a 478

562

- č. p. 426, 486, 494, 502, 516, 532, 549, 558 a 559

573

569

- č. p. 533 a 536

571

- č. p. 104, 138, 148, 179, 180, 194, 237 a 289

566

Petra Slezáka – č. p. 421, 433, 445, 446, 458, 471, 479, 480,

- č. p. 139, 150, 153, 165, 202, 209 a 212

564

511, 518, 531 a 546

572

- č. p. 140, 163, 175 až 178, 185 a 197

563

- č. p. 483, 509, 517, 547 a 548

570

386, 537 a 553

- č. p. 245, 254, 255, 267, 269, 270, 272, 275, 279, 283, 308,

Pobřežní – č. p. 1, 6, 27 až 29, 49, 58, 68, 79, 80, 81, 87, 88, 94,

329, 332, 335, 344, 345 a 552

561

95, 97, 122, 192, 249, 260, 291, 339, 340,362, 442, 619 a 655

567

- č. p. 424, 448 a 457

572

- č. p. 77, 215, 227, 285 a 297

563
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Libeň

- č. p. 239, 248, 333 a 369

564

- č. p. 299, 304, 311, 312, 323, 370, 380 a 394

561

Pod Plynojemem – všechna čísla popisná i evidenční

576

Andrštova – všechna čísla popisná

Pod Výtopnou – všechna čísla popisná

561

Batličkova – všechna čísla popisná

601

Bednářská – všechna čísla popisná

585

Bedřichovská – všechna čísla popisná

602

Braunerova – č. p. 279, 315, 372, 390, 423, 431, 512 a 1497

589

Prvního pluku – č. p. 31, 140, 143, 144, 169, 172, 174, 224, 539,
621 a 896

563

- č. p. 33, 205, 206, 207, 210, 211, 320, 321, 322, 327, 335,

583

353 a 375

561

- č. p. 481, 483, 563, 573, 581, 801, 852 až 854 a 2325

588

Rohanské nábřeží – č. p. 657

564

- č. p. 514 a 561

586

Rohanský ostrov – všechna čísla popisná

564

Bublíkova – č. p. 2187 až 2189

597

Budilova – všechna čísla popisná

592

Budínova – všechna čísla popisná

594

Bulovka – všechna čísla popisná

594

Sokolovská – č. p. 1, 6, 21, 27 až 30, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 68,
73, 75, 79, 81, 86, 87, 88, 94, 97, 101, 161, 192, 278 a 337

567

- č. p. 4, 12, 31, 67, 106, 107, 108, 111, 126, 127, 129, 130,
222, 231, 233, 240, 438, 439 a 539

563

Čertův vršek – všechna čísla popisná

592

- č. p. 5, 43, 46, 91, 112, 113, 120 a 155

564

Červená báň – všechna čísla popisná

589

- č. p. 24 a 651

573

Davídkova – č. p. 50, 338, 533, 591, 602, 642, 650, 651,

- č. p. 25, 26, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 65, 69, 89, 90, 200, 204,

653 až 660, 674, 692 až 694, 1179, 1945, 2236, a 2368, 2375,

205, 327, 341 až 343, 351, 352 a 371

561

2376 a 2388

- č. p. 54, 57, 74, 85, 98, 100, 110, 626 a 627

569

- č. p. 443, 537, 1013, 1190, 1635, 1685, 1764, 1767, 1788,

- č. p. 78, 84, 92, 93, 105, 109, 128, 131, 145, 146, 182, 366,

1789, 1925, 2143 a 2166

592

602

381, 629, 630 a 633

565

- č. p. 670 až 673, 675 až 690, 1068, 1076, 1115 až 1120, 1132,

- č. p. 268, 274, 325, 349, 359 a 615

576

1178, 1182, 1245 až 1250,1982 ,2251,2383

600

- č. p. 409, 415, 416, 428, 429, 434, 444, 449 a 454

572

- č. p. 2101 až 2103

601

- č. p. 467 a 468

570

Dolejškova – č. p. 1402 a 2155

601

Sovova – všechna čísla popisná

571

Elsnicovo náměstí – všechna čísla popisná

582

Šaldova – č. p. 54, 187, 219, 386, 388, 418 a 476

569

Františka Kadlece – č. p. 1007, 1259, 1514 a 1515

593

- č. p. 278, 337 a 340

567

- č. p. 179, 182, 571, 572, 594, 848, 849, 868 až 870, 900, 1461,

- č. p. 406, 408, 414, 417, 431, 466 a 504

570

1540, 1541, 1761 až 1763, 1765 a 2378

591

- č. p. 419, 425, 456, 493, 506, 533, 543, 544 a 545

571

Gabčíkova – všechna čísla popisná

595

Thámova – č. p. 10, 183, 221, 289 a 396

566

Hejtmánkova – č. p. 543 a 828

586

- č. p. 21, 38, 82 a 291

567

- č. p. 863

587

- č. p. 84, 118, 119, 147 a 191

565

Heydukova – č. p. 358, 359, 410, 428 a 895 až 897

578

- č. p. 110, 115 až 117, 132 a 133

569

- č. p. 374, 412, 421, 1218 až 1220, 1261 a 1589

579

- č. p. 124, 136, 137, 166, 181, 193, 246, 401 a 402

568

Horovo náměstí – všechna čísla popisná

585

U Invalidovny – č. p. 165

574

Chlumčanského – všechna čísla popisná

594

- č. p. 426, 499, 522, 525, 549 a 555

573

Chocholouškova – všechna čísla popisná

582

U Libeňského mostu – všechna čísla popisná

575

K Okrouhlíku – všechna čísla popisná

598

U Nádražní lávky – č. p. 43, 46 a 358

564

Kandertova – všechna čísla popisná

586

- č. p. 81

567

Karla Hlaváčka – všechna čísla popisná

587

U Rustonky – všechna čísla popisná

576

Kašparovo náměstí – č. p. 362, 2233, 2254 a 2271

594

U Sluncové – č. p. 8, 64, 71, 135, 560 a 613

576

Klihařská – všechna čísla popisná

587

- č. p. 58, 395, 404 a 602 až 612

574

Klínová – všechna čísla popisná

602

Urxova – č. p. 430, 436, 437, 448, 449, 454, 458, 479 a 480

572

Koláčkova – všechna čísla popisná

600

- č. p. 469, 470 a 483

570

Konšelská – č. p. 323, 415, 419, 426, 427 a 453

589

Vítkova – č. p. 5, 91, 151, 154, 186, 188, 201, 202, 333 a 350

564

- č. p. 378, 397, 985, 995, 1011, 1014, 1015 a 1841

594

- č. p. 15, 241, 244, 247, 261, 262, 265, 266, 286, 293,

- č. p. 459, 529, 532, 580 až 582 a 1403

588

562

Kotlaska – č. p. 30 a 64

584

- č. p. 130, 189, 197, 227, 236, 243 a 439

563

- č. p. 353, 363, 369, 381, 417, 554, 555, 562 a 815

581

Zábranská – všechna čísla popisná

562

- č. p. 1046 až 1048

582

Za Invalidovnou – všechna čísla popisná

574

- č. p. 1498

583

Za Poříčskou bránou – všechna čísla popisná

561

Koželužská – všechna čísla popisná

582

Krejčího – všechna čísla popisná

594

295 a 318
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Kubišova – č. p. 915, 918 až 923, 988 až 992, 1036, 1222,

Na Štěpnici – všechna čísla popisná

602

1263, 1265, 1266, 1300, 1302 až 1305, 1842, 1860, 1921,

Na Truhlářce – č. p. 38, 39 a 100

594

1953, 2016 a 2017, 2185 , 2186 a 2273

597

- č. p. 1443, 1453, 1455 až 1460, 1478 až 1487, 1580 až 1583,

- č. p. 1107, 1225, 1227, 1241 až 1244 a 1379 až 1383

595

1585 až 1587, 2000, 2014, 2025 až 2032 a 2065 až 2086

595

- č. p. 1315 až 1317 a 1967

596

Na Úbočí – všechna čísla popisná

596

Kundratka – všechna čísla popisná

587

Na Vartě – všechna čísla popisná

592

Lhotákova – všechna čísla popisná

600

Na Zedníkové – všechna čísla popisná

596

Libeňský ostrov – všechna čísla evidenční

582

Na Žertvách – č. p. 107, 108, 351, 897 a 898

578

Lindnerova – č. p. 104, 448, 521, 525, 538, 539, 1021,

- č. p. 132, 860, 861, 1220 a 1221

579

1403 a 2396

588

- č. p. 406, 559, 560, 583 a 783

581

- č. p. 517, 575, 998, 1609 a 1610

586

- č. p. 876, 877 a 879 až 881, 2196 a 2230

580

Ludmilina – všechna čísla popisná

581

Nad Košinkou – všechna čísla popisná

594

Malý Okrouhlík – všechna čísla popisná

598

Nad Kotlaskou I až V – všechna čísla popisná i evidenční

584

Na Dědince – č. p. 394

593

Nad Mazankou – všechna čísla popisná

600

- č. p. 491, 515, 571, 849, 917 a 1540

591

Nad Novou Libní – všechna čísla popisná

600

- č. p. 817, 818, 931 a 1502

590

Nad Okrouhlíkem – všechna čísla popisná

601

Na Dílcích – všechna čísla popisná

602

Nad Rokoskou – č. p. 19, 25, 57, 96, 111, 113, 798, 799,

Na Dlážděnce – č. p. 862, 1012 a 2157

628

908 až 910, 938, 1316 až 1323, 1325, 1326, 1342 až 1349,

- č. p. 1309 až 1312, 1358 a 2096 až 2099

629

1829, 1900, 2237, 2275 a 2361

596
597

Na Hájku – všechna čísla popisná i evidenční

584

– č. p. 847, 1299, 1301 a 1302

Na Hrázi – všechna čísla popisná

581

- č. p. 1227, 1228, 1230, 1376 až 1379 a 1399

595

Na Jabloňce – č. p. 169, 2353 a 2354

596

náměstí Dr. Václava Holého – č. p. 63 a 1329 až 1332

583

- č. p. 764 , 768 až 774 a 766

629

- č. p. 1048, 1049, 1050, 1052, 1054 až 1057 a 1059

582
592

Na Jílu – č. p. 2220 a 2256

592

náměstí Na Stráži – č. p. 520 a 544

Na Kindlovce – všechna čísla popisná

596

Novákových – č. p. 59, 351, 358, 375, 439, 444, 456, 893,

Na Kopanině – všechna čísla popisná

600

894 a 895

Na Kopečku – všechna čísla popisná

576

- č. p. 257, 655, 656, 874,883 až 887, 970, 976, 977, 1816,

Na Korábě – všechna čísla popisná

594

1817, 1917, 2380 až 2382

Na Košince – č. p. 106, 502, 2175, 2198, 2199 a 2200

582

- č. p. 380, 393, 412, 420, 487, 489, 805, 856, 857, 858,

Na Kuchyňce – č. p. 755

596

1000, 1217, 1218, 1359, 1954 a 2210

579

Na Labuťce I až IV – všechna čísla popisná i evidenční

587

Palmovka – všechna čísla popisná

578

Na Malém klínu – všechna čísla popisná

602

Pátkova – všechna čísla popisná

596

Na Okrouhlíku – všechna čísla popisná

598

Pivovarnická – č. p. 106, 1104, 1618, 1619, 1808, 1814 a 1942

584

Na Rokytce – č. p. 1022, 1027 až 1033 a 1035

585

- č. p. 166, 1022, 1023, 1024, 1435, 1436, 1843 a 1844

585

- č. p. 1081, 1112 až 1114, 1329, 1340 a 1341

583

Pod Bání – všechna čísla popisná

587

- č. p. 1106, 1111 a 1814

584

Pod Čertovou skalou – č. p. 823 a 824

590

Na Rozhraní – č. p. 2154

587

- č. p. 832, 834, 835, 1258 a 1259

593

- č. p. 843 a 848

591

Pod Dlážděnkou – všechna čísla popisná

629

Na Slovance – č. p. 1044, 1045, 1115, 1130, 1176, 1245,
1394, 1803, 1813, 1837 a 1850

600

578

580

- č. p. 1195, 1196, 1389, 1427, 1533, 1544, 1575, 1592,

Pod Hájkem – všechna čísla popisná

581

1593, 1616, 1617, 1696, 1925, 1938, 1939, 1940, 1963,

Pod Kotlaskou – všechna čísla popisná

581

2002, 2100, 2139, 2142, 2194, 2201, 2205, 2206, 2207 a 2208

602

Pod Kuchyňkou – č. p. 1476

596

Na Srázu – všechna čísla popisná

594

Pod Labuťkou – všechna čísla popisná i evidenční

587

Na Stráži – č. p. 312, 313, 544, 932 až 937, 1210, 1306 a 1405

592

Pod Plynojemem – všechna čísla popisná i evidenční

576

Pod Stírkou – všechna čísla popisná

598

- č. p. 1410, 1429, 1430, 1442, 1517 až 1528, 1546 až 1550,
1595, 1596, 2231, 2344 a 2379

592

Pod Vlachovkou – č. p. 490, 494, 496, 564, 574, 787, 915,

- č. p. 1006 a 1007

593

986 až 988, 1267 až 1269, 1300 a 1842

Na Sypkém – č. p. 89, 839, 924 a 925

590

- č. p. 911, 938, 1134 a 1326

596

- č. p. 900, 1307 a 1461

591

Pod Vlastním krovem – všechna čísla popisná

602

-č. p. 1430 a 1550

592

Pod Vodárenskou věží – č. p. 1120 až 1123, 1172,

- č. p. 1686

589

1182 až 1185, 1189, 2305 až 2307, 2316 až 2324, 2335 a 2336

600

Na Šedivé – všechna čísla popisná

587

- č. p. 271, 1143 a 1999

601

597
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Podlipného – č. p. 222, 517, 561, 810, 811, 812, 833, 997 a 998

586

U Rokytky – č. p. 117 a 273

583

- č. p. 448, 481, 483, 505, 521, 838, 864, 942 a 943

588

- č. p.148, 156, 411 a 475

585

Pomezní – všechna čísla popisná

595

U Slovanky – č. p. 286, 269, 1388, 1746 a 1770

601

Povltavská – č. p. 70, 71, 106, 502, 2167, 2175 a č.evid. 680

582

- č. p. 1982 až 1987, 1989 a 1992

600

Primátorská – č. p. 4 a 172

585

U Stírky – všechna čísla popisná

598

- č. p. 114, 128, 160, 222, 284 a 325

586

U Synagogy – všechna čísla popisná

581

- č. p. 241, 296 a 323

589

U Vlachovky – všechna čísla popisná

597

- č. p. 539, 540 a 779

588

V Holešovičkách – č. p. 94, 1107 až 1109, 1146,

Prosecká – č. p. 28, 47, 49, 76, 77, 318, 407, 484, 509, 524,

1154 až 1160, 1361, 1374, 1375, 1443 až 1451, 1478,

579, 785, 1897, 1899, 1902, 1911, 1919, 1922 až 1924,
1926, 1927 a 2309

1489 až 1494,
587

1577 až 1581 a 1594

- č. p. 190, 460, 543 a 2160

586

- č. p. 97, 593, 747,1397 1398, 1400 a 1401

596

Přádova – všechna čísla popisná

629

- č. p. 1879

594

Rakousova – všechna čísla popisná

600

V Mezihoří – všechna čísla popisná

577

Ronkova – všechna čísla popisná

581

V Podvrší – čp. 1349 až 1352

596

- č. p. 1362 až 1365

595

Rosenbergových – viz „Světova”
Rozšířená – všechna čísla popisná

598

V Zahradách – č. p. 89, 515, 528, 534, 569, 570, 584,

Ryzlinková – všechna čísla popisná

600

595

786, 802, 843 až 845, 916, 917 a 1411

591

S. K. Neumanna – č. p. 846, 944, 954, 955, 986, 990, 992 až 994, 996,

- č. p. 818 až 823, 836, 837, 839, 842, 855, 878 a 1502

590

1269, 1304, 1305, 1892, 1893, 1901 a 1993

- č. p. 1599 , 1686, 2393 a č.evid. 562

589

597

- č. p. 911 až 914, 1134 až 1138, 1948, 1967, 1968 a 2004 až 2012596

Vacínova – č. p. 396, 420, 425, 536, 780, 858, 859 a 860

579

Sokolovská – č. p. 31, 387, 1260, 1848, 1851, 1853 a 2170

580

- č. p. 874 až 876 a 1848

580

- č. p. 52, 53, 146, 264, 1273, 2288 a 2289

576

Valčíkova – všechna čísla popisná

595

- č. p. 1276 až 1278, 1283, 1285 a 1287 až 1291

576

Ve Vrchu – všechna čísla popisná

589

- č. p. 260, 266, 374, 377, 535, 780 a 2234

579

Vinopalnická – č. p. 351, 383, 531 a 664 až 666

592

- č. p. 667 a 668

600

577

Voctářova – č. p. 47, 48, 51, 244, 247, 599, 1477 a 2367

582

- č. p. 395, 428, 457, 550, 551 a 584

578

- č. p. 108, 261, 418 a 469

576

Soví vršek – všechna čísla popisná

587

Vojenova – č. p. 238, 418 a 623

576

Společná – všechna čísla popisná

602

- č. p. 175

582

Srbova – všechna čísla popisná

587

Vosmíkových – č. p. 90, 102, 832, 850, 851,

Stejskalova – všechna čísla popisná

585

1001 až 1006 a 1681 až 1683

Střelničná – č. p. 1969 až 1980, 2221, 2269 a 2270

601

- č. p. 510, 817, 824 až 827 a 925 až 931

590

Střížkovská – všechna čísla popisná i evidenční

592

Wichterlova – všechna čísla popisná

601

Stupňová – všechna čísla popisná

595

Za Slovankou – č. p. 1782

601

Světova – č. p. 15, 249, 256, 454, 471, 473, 474 a 542

581

Za Vodárnou – všechna čísla popisná

602

- č. p. 133, 447, 472, 498, 523, 1041 až 1043, 1051 a 2224

582

Zahradnická – čp. 1476

596

Štěpničná – všechna čísla popisná

602

Zenklova – č. p. 1, 2, 41, 60, 186, 212, 250, 252, 305,

Štorchova – všechna čísla popisná

582

433, 440, 464, 465, 523, 576 a 1059

Švábky – všechna čísla popisná

576

- č. p. 8 až 12, 14, 137, 147, 164, 165, 181, 245, 1419,

Trojská – č. p. 1197 až 1201

597

1420 a 1545

585

Turnovská – všechna čísla popisná

577

- č. p. 17, 360 a 437

587

U Balabenky – všechna čísla popisná

580

- č. p. 21, 22, 24 a 26

583

U Českých loděnic – všechna čísla popisná

582

- č. p. 121, 236, 286, 340, 454 a 566

581

U Hercovky – č. p. 752

596

- č. p. 42, 62, 215, 224, 290, 291, 293, 303, 306,

- č. p. 274, 364, 371, 379, 385, 399, 400, 429, 430, 445, 513,
530, 541, 1097, 1406, 1464, 1465, 1475 a 1680

593

582

U Libeňského pivovaru – č. p. 63, 1077, 1078, 1332 až 1336 a 2229 583

309, 316, 332, 335, 336, 344, 356, 432 434, 485 a 1513

589

- č. p. 1025 až 1027, 1035, 1435, 440 a 1441

– č. p. 43, 384, 633 až 635 a 641

594

- č. p. 1139, 1140, 1612 až 1615, 1808, 1834, 1835, 1943 a 2015 584

- č. p. 59, 486, 545, 890 a 1171

578

U Libeňského zámku – všechna čísla popisná

582

- č. p. 91, 413, 414, 416, 531, 596, 598, 781, 787, 840,

U Meteoru – všechna čísla popisná i evidenční

585

841, 846, 847, 1298, 1299, 1327 a 1901

597

U Pekařky – všechna čísla popisná

587

- č. p. 93 a 1230 až 1236

595

U Pošty – všechna čísla popisná

577

- č. p. 460, 514, 828 a 829

586

585
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- č. p. 608 a 610 až 617

593

- č. p. 661, 569 a 1049

624

- č. p. 1795 a 1800

598

Hovorčovická – č. p. 443, 444, 479, 726, 1039 a 1677

632

Zvonařovská – č. p. 84 a 691

592

- č. p. 504, 539, 585, 1281, 1701, 1713 až 1718 a 1780

637

- č. p. 67, 686, 689, 690, 1076, 2242, 2238, 2259, 2265 a 2266

600

- č. p. 1027

636

Hrubého – všechna čísla popisná

606

Chabařovická – č. p. 1125

611

- č. p. 1321 až 1323, 1327 až 1333, 1349 a 1796

609

- č. p. 1324 až 1326

610

Kobylisy

Chaberská – č. p. 10, 183, 230, 233, 271, 287 až 293,
Akátová – všechna čísla popisná

615

295 až 297, 301, 302, 304, 414, 495, 509, 528 a 639

Balabánova – všechna čísla popisná

634

- č. p. 285, 298 až 300, 305, 337, 375, 382, 395, 397, 402,

625

Bašťská – všechna čísla popisná

632

409, 410, 446, 448, 488, 575 a 691

624

Benákova – všechna čísla popisná

634

- č. p. 734, 1014, 1621 a 1818

624

Bergerova – všechna čísla popisná

635

- č. p. 1800

626

Binarova – č. p. 1661

605

Chotovická – všechna čísla popisná

637

Bojasova – všechna čísla popisná

621

Janečkova – všechna čísla popisná

618

Bořanovická – všechna čísla popisná

625

Javorová – všechna čísla popisná

615

Březiněveská – všechna čísla popisná

625

Jedlová – všechna čísla popisná

615

Březová – všechna čísla popisná

615

Jelínkova – všechna čísla popisná

618

Burešova – č. p. 1130

620

K Ovčínu – všechna čísla popisná

615

- č. p. 1151, 1638 a 1662 až 1665

606

Kaňkovského – č. p. 915

622

- č. p. 1659 až 1661

605

- č. p. 1233 až 1241

623

Čimická – č. p. 440 a 1021 až 1025

627

Kaštanová – všechna čísla popisná

615

Ke Koupališti – všechna čísla popisná

599

- č. p. 480, 501, 502, 522, 537, 557, 583, 584, 587, 593, 594,
595, 613, 634, 653, 657, 673, 717, 768, 1265, 1266 a 1275

632

Ke Stírce – č. p. 13, 42, 127, 172, 238, 242, 267, 338, 356,
381, 385, 490, 540 a 1837

- č. p. 592, 772, 775, 776, 1047, 1063, 1278 až 1280 ,
637

- č. p. 212, 236, 237, 245, 246, 256, 274, 275, 280, 281, 326,

- č. p. 744, 745, 1001, 1002 a 1003

628

357, 418, 419, 445, 491, 532, 564, 568, 579, 600,

- č. p. 1760

635

610, 617, 625, 630, 730, 751, 762 a 1766

1628 až 1630 a 1833

599

598

Klapkova – č. p. 3, 10, 12, 14 až 17, 26, 40 až 42, 54, 67, 109,

Čumpelíkova – č. p. 551, 855, 883, 1055, 1058 až 1061,
1648, 1681 a 1705

624

124, 127, 156, 172, 242, 545, 546, 562 a 612

- č. p. 552 a 1008 až 1012

625

- č. p. 86, 92, 95, 106, 109, 117, 119, 122, 123, 154, 159, 161,

- č. p. 1221, 1222 a 1764

622

166, 169 až 171, 180 až 182, 185, 228, 473, 487, 549,

Davídkova – č. p. 773, 986 až 989

603

695 a 731

599

625

- č. p. 148,160, 164, 165, 197, 198, 201, 204, 314 až 317,

Dohnalova – viz „Balabánova”
Ďáblická – všechna čísla popisná, kromě č. p. 553

615

432, 460, 474, 475, 517, 519, 800, 801,

Famfulíkova – č. p. 1131 až 1146 a 1803

619

888 až 894, 1014, 1038, 1045 a 1126

624

- č. p. 1147, 1148 a 1149

620

Klecanská – všechna čísla popisná

624

Formánkova – všechna čísla popisná

618

Klíčanská – č. p. 444, 456, 553, 597, 1265 až 1268,

Frýdlantská – č. p. 1296 až 1307

612

1631 až 1634, 1677 a 1721

- č. p. 1308 až 1320 a 1351

611

- č. p. 461, 463, 465, 470, 493, 494, 508, 536, 554, 585,

- č. p. 1350

609

732, 1028, 1053, 1127, 1128 a 1701

637

Havlínova – č. p. 99 a 1678

632

Kobyliské náměstí – č. p. 261, 262, 483, 687, 997 a 998

626

- č. p. 1027

636

- č. p. 439 a 447

627

- č. p. 1097, 1098, 1270 a 1722

635

- č. p. 640, 1000 a 1033

628

- č. p. 1111,1112 a 1113

634

Košťálkova – všechna čísla popisná

633

- č. p. 1124, 1129 a 1708

637

Krčkova – viz „Mašínova”

Havránkova – všechna čísla popisná

616

Kubíkova – č. p. 946, 948 až 950, 1042, 1175 a 1378 až 1381

615

Hlaváčova – všechna čísla popisná

608

- č. p. 1176 až 1180

616

Horňátecká – č. p. 447, 448, 481, 482, 782 až 786 a 1772

627

- č. p. 1698

617

- č. p. 483 a 787 až 791

626

Kurkova – všechna čísla popisná

605

- č. p. 700 a 701

635

Kyselova – všechna čísla popisná

605

632
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Líbeznická – všechna čísla popisná

624

Předbořská – všechna čísla popisná

Libišská – všechna čísla popisná

637

Přemyšlenská – č. p. 123, 133, 182, 202, 220, 224, 225, 277,

Luhovská – všechna čísla popisná

637

297, 361, 374, 413, 421, 422, 427, 437, 495, 505, 515, 521,

Máslovická – všechna čísla popisná

624

529, 543, 552 a 561

Mašínova – všechna čísla popisná

624

- č. p. 145, 147, 197, 203, 213, 285, 298, 312, 313, 348,

Maškova - č. p. 700 a 1646

635

350 až 355, 372, 383, 391, 432 , 551 a 1829

Mirovická – č. p. 1078 až 1083

634

- č. p. 455, 484, 485, 658, 668, 673, 678, 679, 685, 688, 709,

- č. p. 1088 až 1099, 1101, 1116 a 1118

635

733, 758, 759, 1040, 1041, 1054, 1624, 1642 až 1644,

- č. p. 1027

636

1684, 1704, 1771 a 1825

632

- č. p. 792

626

- č. p. 464, 493, 494, 500, 520, 538, 662, 677, 702, 1129,

624

625

624

1282, 1688, 1693, 1712, 1757 a 1817

637

- č. p. 1102

633

Modřínová – č. p. 11

616

Rajmonova – všechna čísla popisná

606

- č. p. 980, 1042, 1122, 1389 až 1435, 1474 až 1482 a 1699

615

Rolnická – všechna čísla popisná

599

Sedlecká – všechna čísla popisná

624
620

Na Dlážděnce – č. p. 94, 102, 105, 116, 142, 146, 258, 260,
269, 270 a 599

628

Slancova – všechna čísla popisná

Na Hlínách – všechna čísla popisná

598

Služská – č. p. 115, 128, 457, 534, 537, 565, 578, 582 a 588

632

Na Kopytářce – všechna čísla popisná

598

- č. p. 705, 706, 749 a 1003

628

Na Ládví – všechna čísla popisná

624

- č. p. 777 až 781, 1004 až 1006, 1025 a 1026

627

Střekovská – všechna čísla popisná

610

Na Pecích – č. p. 120, 121, 133, 149, 216, 303, 310, 318, 361,
433, 434, 476, 544, 601, 620, 637 a 638

625

- č. p. 140, 143 až 145, 265, 391, 411, 412, 524 a 1044

624

Na Pěšinách – č. p. 247 až 249 a 1720

598

- č. p. 4, 6 až 9, 20, 23, 24, 27, 31, 33 až 35, 48 až 52, 58, 60,

Střelničná – č. p. 229, 373, 731, 1007, 1008, 1019 a 1020
- č. p. 644, 645, 748, 760, 761 a 1826
- č. p. 1673 a 1680

625
603
599

Šimůnkova – č. p. 1183, 1184, 1591 až 1596, 1599 až 1606 a 1625 616

61, 63, 64, 68 až 75, 81, 84, 85, 87 až 90, 96, 101, 158, 174,

- č. p. 1607 až 1612 a 1685

618

599

Šiškova – č. p. 1223 až 1228

622

Na Přesypu – č. p. 713 až 717, 768 a 994 až 996

632

- č. p. 1229 až 1232

623

Na Rozvodí – všechna čísla popisná

615

Štíbrova – všechna čísla popisná

622

Na Stírce – všechna čísla popisná

598

Tanvaldská – všechna čísla popisná

603

365, 366, 641, 642, 675, 676, 1807a č. evid. 4

Nad Hercovkou – č. p. 175, 259, 270, 309, 580, 1051, 1276,

Taussigova – č. p. 1150, 1152 až 1157 a 1165 až 1171

607
603

1627 a 1782

628

- č. p. 1172

Nad Koupalištěm – všechna čísla popisná

599

Trojská – č. p. 30,43, 44, 53, 56, 76 až 79, 82, 97, 100, 107,

Nad Šutkou - č. p. 490, 540, 576 a 1811

599

110, 125, 134, 137, 157, 163, 167, 168, 173, 175, 176, 177,

- č. p. 982 až 984 a č. evid. 41

626

263, 306 až 308, 425, 530 a 635

628

- č. p. 503, 513, 514, 526, 626, 659, 684, 1033 a 1034

628

Trousilova – č. p. 1106

633

Nad Záložnou – všechna čísla popisná

628

Třebenická – č. p. 1284 až 1295

604

Náhorní – všechna čísla popisná

599

- č. p. 1348

603

Neratovická – všechna čísla popisná

637

Třeboradická - č. p. 98, 104, 438, 478, 479, 692, 704, 722,

Okrouhlická – všechna čísla popisná

598

754, 755, 1274, 1275, 1283, 1683 a 1684

632

Opálkova – č. p. 1658

605

- č. p. 1067 až 1076, 1110, 1111 a 1772

634

Ořechová – všechna čísla popisná

615

- č. p. 1077 a 1109

633

U Dětského domova – všechna čísla popisná

628

Pakoměřická – č. p. 333, 373, 374, 376 až 379, 422, 466, 512,
558, 570, 577, 607, 608, 655, 738, 753, 1017 až 1019 a 1775

625

U Měšťanských škol – č. p. 525

599

- č. p. 336, 343 až 346, 349, 350, 367 až 372, 510, 647 a 656

624

U Nádrže – všechna čísla popisná

598

Paláskova – všechna čísla popisná

633

U Pískovny – všechna čísla popisná

624

Petra Bezruče – všechna čísla popisná

624

U Školské zahrady – všechna čísla popisná

599

Pod Hliništěm – všechna čísla popisná

598

U Třešňovky – všechna čísla popisná

598

Pod Hvězdárnou – všechna čísla popisná

615

U Větrolamu – č. p. 1702

624

Pod Kynclovkou – všechna čísla popisná

628

Učitelská – všechna čísla popisná

615

Pod Náměstím – všechna čísla popisná

598

Uzavřená – všechna čísla popisná

628

Pod Sídlištěm – všechna čísla popisná

626

V Brance – č. p. 112

599

Pod Statky – všechna čísla popisná

599

Veleňská – všechna čísla popisná

632

Pohnertova – všechna čísla popisná

635

Veltěžská – všechna čísla popisná

624
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Větrušická – všechna čísla popisná

624

Na Jabloňce – č. p. 90, 101, 104, 129, 130, 203, 665, 666,

Vodochodská – všechna čísla popisná

624

738, 740, 759, 793, 794 , 802 a 808

Vršní – č. p. 150, 152, 153, 155, 393, 394, 396, 417,
792 až 799 a 1800

629

Na Přesypu – č. p. 227, 246, 292, 293, 297, 310, 312, 320,
626

- č. p. 341, 347, 348, 398, 403, 416, 420, 450, 496, 535,

321, 418, 425, 428, 436, 437, 441, 527, 603 a 623

630

Na Šutce – všechna čísla popisná

630

573 a 661

624

Nad Hercovkou – č. p. 108, 369, 419 až 422 a 430

630

- č. p. 515, 516, 527, 542, 560, 651, 1036, 1037, 1052 a 1804

625

- č. p. 332, 333, 354, 356 a 604

629

Za Střelnicí – všechna čísla popisná

603

Nad Popelářkou – všechna čísla popisná

629

Zdibská – č. p. 178, 196, 200, 205 až 208, 220, 221, 223, 226,
227, 229, 437, 442 a 723

625

- č. p. 203, 213 až 215, 217, 218, 311, 328 až 332, 547, 623,

Nad Strání – všechna čísla popisná

629

Nad Trojou – všechna čísla popisná

629

Nad Vavrouškou – všechna čísla popisná

652

1801, 1823 a 1830

624

Notečská – č. p. 561 a 562

651

Zenklova – č. p. 28 a 56

599

- č. p. 563 až 568

653

- č. p. 47, 57, 59, 62, 66, 83, 131, 135, 139, 156, 162, 192,

Olštýnská – č. p. 607

651

598

- č. p. 733

652

- č. p. 431

625

Písečná – č. p. 251, 305 až 307, 323, 324, 328, 378, 393, 437,

Zlonínská – všechna čísla popisná

637

459, 462, 601, 605 a 611

Žernosecká – č. p. 842

624

- č. p. 444, 445, 447 až 456 a 610

631

- č. p. 1597

618

Pod Lisem – všechna čísla popisná

629

199, 492 a 531

Troja

630

Pod Písečnou – všechna čísla popisná

630

Pod Přesypem – všechna čísla popisná

630

Pomořanská – všechna čísla popisná

664

Povltavská – č. p. 89, 114, 150, 156, 158 a 304

629

Ratibořská – č. p. 598

665

Rokossovského – viz „Hnězdenská”

Čimická – č. p. 233, 253, 254, 257, 295, 297, 310, 367,
368, 462 a 706

630

Sosnovecká – všechna čísla popisná

652

- č. p. 442, 443 a 446

631

Svídnická – č. p. 506 až 515 a 613

667

Dřínová – všechna čísla popisná

652

- č. p. 599

665

Glowackého – všechna čísla popisná

651

Tařicová – všechna čísla popisná

650

Hnězdenská – č. p. 556 až 560, 607 a 735

651

Těšínská – č. p. 600

652

- č. p. 583 až 588 a 658

653

Trojská – č. p. 8 a 41

628

- č. p. 595 až 597

652

- č. p. 19, 73, 76, 78 až 80, 82 až 87, 91, 94, 98, 100, 102,

- č. p. 767

667

103, 115, 122, 123, 128, 132, 135, 138, 159 až 161,

K Haltýři – všechna čísla popisná

652

164 až 168, 201, 221, 256, 294, 333 až 347, 606, 722 , 753,

K Sadu – č. p. 206, 215 a 412 až 416, 726 a 754

630

772 , 780 a 782

629

- č. p. 530 a 590

631

U Pentlovky – všechna čísla popisná

665

Krosenská – č. p. 531 až 534

652

U Polikliniky – č. p. 484

664

- č. p. 539 až 543

651

U Sloupu - č. p. 247

629

Krynická – č. p. 488 a 491 až 505

666

Vavrouška - č. p. 240

596

- č. p. 489 a 490

664

Velká skála – všechna čísla popisná

652

Lešenská – č. p. 535, 536, 546 a 547

652

Vřesová – všechna čísla popisná

652

- č. p. 537, 538 a 548

651

Vzestupná – č. p. 191, 292 a 441

630

Lublinská – všechna čísla popisná

653

Marchlewského – viz „Těšínská”
Mazovská – všechna čísla popisná

664

Mazurská – č. p. 484 a 758

664

- č. p. 516 až 526

665

Bohnice

Na Dlážděnce – č. p. 9, 11, 13, 14, 16, 17, 42, 43, 45, 50,

Bohnická – všechna čísla popisná

654

77, 97, 99, 105, 107 až 111, 124, 139 až 141, 149, 151 až 153,

Bukolská – všechna čísla popisná

638

Bydhošťská – všechna čísla popisná

644

Cafourkova – všechna čísla popisná

655

Čimická – č. p. 96

654

155, 163, 170, 225, 229, 287, 300, 317, 348 až 354 a 379

629

- č. p. 624, 644, 647, 672, 701, 1310, 719, 736, 373, 737, 739,
732, 784, 808 a 820

629
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- č. p. 177, 244 a 254

639

197, 198,

- č. p. 200, 223, 268, 269, 302 a 767 až 769

638

199, 202 až 207, 249, 600, 824, 904

654

- č. p. 316, 317, 822 a 823

637

- č.p. 413 a 414

662

Dolákova – č. p. 527 až 532, 536 a 537

655

V Nových Bohnicích – všechna čísla popisná

654

- č. p. 533, 551 až 555 a 598

656

V Zámcích – všechna čísla popisná

654

- č. p. 719 až 724

657

Ve Vrších – všechna čísla popisná

654

- č. p. 794 až 803

668

Vraňanská – všechna čísla popisná

639

Eledrova – všechna čísla popisná

657

Vratislavská – č. p. 382 až 384

644

Farky – č. evid. 562

658

- č. p. 385 až 398

643

Feřtekova – č. p. 538 až 548 a 560 až 562

658

Zelenohorská – č. p. 475 až 489

659

- č. p. 555 a 556

656

- č. p. 496 až 500

660

- č. p. 557 a 739 až 746

657

- č. p. 501 až 513

661

Gdaňská – všechna čísla popisná

644

Zhořelecká – č. p. 514

661

Hackerova – č. p. 571 až 576

656

- č. p. 791 až 793

668

Hanouškova – všechna čísla popisná

658

Hlivická – všechna čísla popisná

663

Střížkov

K Farkám – všechna čísla popisná

654

Bešťákova – č. p. 457 a 553

613

K Pískovně – všechna čísla popisná

654

Bínova – všechna čísla popisná

613

Katovická – všechna čísla popisná

662

Černého – č. p. 426 až 429

614

Kostřínská – všechna čísla popisná

654

- č. p. 511 až 522

613

Kusého – všechna čísla popisná

656

Červenkova – všechna čísla popisná

613

Lindavská – všechna čísla popisná

638

Česákova – všechna čísla popisná

614
592

Lodžská – č. p. 399 a 401

643

Děčínská – č. p. 552

- č. p. 427

663

Drahorádova – č. p. 511 a 530

613

- č. p. 463 až 467 a 568

650

Ďáblická - č. p. 553

613

Na Bendovce – všechna čísla popisná

654

Habartická – č. p. 573 až 578

592

Na Hranicích – všechna čísla popisná

639

Jitravská – všechna čísla popisná

592

Nad Pentlovkou – všechna čísla popisná

654

K Zahradnictví – č.p. 59 a č. evid. 13

615

Opolská – všechna čísla popisná

644

Roudnická – všechna čísla popisná

614

Pekařova – č. p. 250

641

Střížkovská – všechna čísla popisná

592

Pod Čimickým hájem – č. p. 17, 200, 201, 221, 222 a 224

638

U Kapliček – všechna čísla popisná i evidenční

592

- č. p. 177 až 180 a 189 až 192

639

Podhajská pole – všechna čísla popisná

638

Poznaňská – č. p. 428 až 442

649

- č. p. 443 až 467 a 568

650

Před Ústavem – všechna čísla popisná

654

Čimice

Radomská – všechna čísla popisná

659

Beřkovická – všechna čísla popisná

648

Ratibořská – všechna čísla popisná, kromě č. p. 598

660

Brandýská – všechna čísla popisná

645

Řepínská – všechna čísla popisná

639

Byšická – všechna čísla popisná

648

Řešovská – č. p. 490 až 495 a 563 až 567

659

Čimická – č. p. 1 až 5, 9 až 15, 18, 21, 27 až 29, 31, 82, 187,

- č. p. 515 až 519

657

218, 221 a 252 až 254

648

Sopotská – všechna čísla popisná

644

- č. p. 6, 7, 19, 26, 30, 32 až 38, 44, 75, 93, 130 a 866

645
645

Štětínská – č. p. 338 až 349 a 372 až 381

644

Do Údolí – všechna čísla popisná

- č. p. 350 až 371

642

Drahanská – všechna čísla popisná

648

Toruňská – všechna čísla popisná

642

Fořtova – všechna čísla popisná

645

U Drahaně – všechna čísla popisná

654

Hanzlíkova – všechna čísla popisná

641

U Pazderek – všechna čísla popisná

654

Chlumínská – všechna čísla popisná

648

U Skalky – všechna čísla popisná

654

Chorušická – všechna čísla popisná

648

U Velké skály – všechna čísla popisná

654

Chvatěrubská – č. p. 342, 350 až 356, 367 a 392

640

Ústavní – č. p. 24, 25, 77 až 84, 90 až 95, 97 až 102,

- č. p. 361 až 366

641

115 až 136, 138, 140, 141, 156, 166, 176, 181, 182, 184, 185, 187, 188,

Jestřebická – všechna čísla popisná

641
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Volební příloha
K Drahani - č. p. 815, 816 a 873

648

Okořská – č. p. 40, 42, 43, 45, 56, 68 až 72, 76 až 78,
101, 120, 140, 158, 162, 163, 174, 175, 210, 258,

K Ládví – č. p. 6, 151, 155, 168, 214 a 291 až 295, 303 až 306,
645

300 až 303, 319, 782 a 787

- č. p. 344, 369, 392 a 825

640

- č. p. 338 až 344 a 346 až 349

640

K Mlýnu – všechna čísla popisná

648

Ouholická – všechna čísla popisná

647

K Polím – všechna čísla popisná

648

Pešinova – všechna čísla popisná

641

K Rybníku – všechna čísla popisná

648

Přívorská – všechna čísla popisná

641
641

817, 819, 854 a 861

645

K Větrolamu – všechna čísla popisná

648

Rousovická – všechna čísla popisná

Ke Hřišti – všechna čísla popisná

645

Skálova – všechna čísla popisná

641

Kočova – všechna čísla popisná

641

Strážnická – všechna čísla popisná

646

Korycanská – č. p. 367 až 372 a 860

640

Tišická – všechna čísla popisná

645

- č. p. 394, 395, 671, 778 a 855

645

Turská – všechna čísla popisná

648

Křivenická – č. p. 406 až 420

646

Vánková – všechna čísla popisná

648

- č. p. 421 až 435 a 443 až 453

647

Vehlovická – všechna čísla popisná

648

Libčická – všechna čísla popisná

645

Větrná – všechna čísla popisná

648

Libeňská – všechna čísla popisná

645

Vidimská – všechna čísla popisná

648

Lužecká – všechna čísla popisná

648

Vidovická – všechna čísla popisná

648

Mikovická – všechna čísla popisná

648

Zaječická - všechna čísla popisná

647

Minická – všechna čísla popisná

641

Zlončická – všechna čísla popisná

648

Na Hranicích – č. p. 357 až 360

640

Žalovská – č. p. 88, 89, 107, 108, 110, 111, 117, 122,

- č. p. 616 a 630 až 636

641

136, 144, 154, 156, 181, 199, 209, 215, 224, 227, 250, 253,

Na Průhonu – všechna čísla popisná

645

275, 282, 284, 311, 316, 318, 336, 613, 663 až 665, 770 a 781

648

Na Zámkách – všechna čísla popisná

648

- č. p. 380

646

Nedomická – č. p. 366

641

- č. p. 429 až 435

647

Informace pro voliče, kteří se rozhodli volit mimo svůj trvalý pobyt!
Voličský průkaz

Vážení voliči,
i v těchto volbách je možno s voličským průkazem volit v kterékoli volební místnosti na území ČR.
Žádost o voličský průkaz je však nutno podat písemně nejpozději do 16.00 hodin dne 21. května 2009, tzn. že do tohoto
momentu lze:
buď
a)
se osobně dostavit na občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8, kde s Vámi bude žádost sepsána a zaevidována
nebo
b)
požádat písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem
(formulář žádosti je k dispozici na www.praha8.cz, popř.
v informačním centru ÚMČ Praha 8 – bílý dům, přízemí ).
V žádosti je nutno uvést, zda voličský průkaz chcete zaslat ( na jakou adresu ), nebo zda si jej osobně vyzvednete, popř. že jej
vyzvedne Vámi zplnomocněná osoba ( tato osoba se musí prokázat Vámi udělenou plnou mocí s ověřeným podpisem ). Voličské
průkazy budou na základě Vaší žádosti zasílány či předávány až v době od 21. května 2009 do 3. června 2009, přičemž tato
lhůta končí dne 3. června 2009 již v 16.00 hodin.
Kontaktní místo pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha 8:
ÚMČ Praha 8, občansko-správní odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 ( bílý dům), 1. patro, kanc. č. 131, tel. 222 805 555, 222 805 530.
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Tyto noviny distribuuje
Česká pošta, s.p.
V případě, že vám nedošly do schránky,
stěžujte si u svého pošťáka.
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(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla:
Víte kam s vysloužilým elektrospotřebičem?
VIP vstup do Holmes Place Energy Karlín, Křižíkova 44 a sadu tenisových
míčů Head získávají: Eva Herinková (Praha 8), E. Tobolová (Praha 8), Kateřina Opeltová (Praha 8), Jan Koudelka (Praha 8) a Jiří Fencl (Praha 9). Prosíme
výherce, aby si cenu vyzvedli v Libeňském zámku, Zenklova 1/35, a to po
dohodě s paní Pavlou Zachařovou, tel.: 222 805 136 nebo e-mail: pavla.
zacharova@praha8.cz.
Správné znění tajenky z květnového čísla
(názvy jarních hub vyskytujících se v Praze
8) nám zašlete nejpozději do 31. května 2009
na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35,
Praha 8, 182 00. Můžete použít také e-mail:
osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.
Deset výherců obdrží cennou knihu Heydrich
od Jaroslava Čvančary.

Sudoku (lehká)
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PRODÁM 5 KARTONŮ CIGARET
PETRA, červené měkké, karton za
500 Kč. Tel.: 720 12 57 80.
PRONAJMU DVĚ VOLNÉ KANCELÁŘE v rodinném domě na Praze 8.
Tel.: 284 68 64 95.
PRODÁM 2 + 1/L zasklená, 64 m2,
OV, Praha 8 – Čimice. Dům i byt po
rekonstrukci. Pěkný světlý! Cena:
2 650 000 Kč. Tel.: 607 53 95 60.
PRONAJMU GARÁŽ v uzavřeném
areálu v Praze 9 – Na Krocínce, tel.:
603 95 18 13.
NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ trvale
i občas, u sebe doma i u Vás. Praxi
mám, doporučení lze dodat. Tel.: 728
28 41 13.
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2 + kk/
lodžie na Praze 4 - Opatov, 8.
p., komora, občanská vybavenost
v místě, 10 minut pěšky metro C, za
byt na Praze 3, 6, 7, 8, 9. Doplatek
možný. Tel.: 606 70 78 14 nebo 731
34 54 23.
ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
A ROLETY. Kontakt: V. Krejza, tel.:
603 70 02 37.
VÝUKA ANGLIČTINY A NĚMČINY
NA PRAZE 8. Individuální a výuka
po 2 (manželé, kolegyně), dospělí.
Pokrok jistý! Kvalifikovaná a trpělivá lektorka. Firemní výuka, výuka
managementu. Tel.: 777 02 46 88,
www.firemnianglictina.cz.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ, ul. Na
Sypkém u zastávky Vosmíkových. Cena
1 650 Kč/ měs. Tel.: 603 41 62 22 .
ÚKLID BYTŮ A RODINNÝCH
DOMŮ. Provádíme pravidelné úklidy,
mytí oken, čištění koberců. Tel.: 737
21 28 31, e-mail: trojanovazdena@
seznam.cz.
OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák, tel.: 775 19 73 09.
SET TOP BOXY – zajistíme dodávku
a montáž přímo u vás doma. Rovněž
montáže antén a satelitů. Kontakt:
Tomáš Kožušník, tel.: 774 54 01 48.
PRODÁM ZDĚNOU GARÁŽ na
vlastním pozemku ve dvorním traktu
v Karlíně, cena 250 000 Kč. Tel.: 737
94 42 33.
HCSS, ZDRAVOTNÍ DOMÁCÍ PÉČE
hledá registrované zdravotní sestry
na HPP i VPP. Požadujeme profesionalitu, spolehlivost, samostatnost. Kontaktujte nás na tel.: 777 72 45 03, email: dana.souckova@homecare.cz.
MLADÁ RODINA VYMĚNÍ státní,
tichý, zrek., bezbar., příz., byt 2 +
1 vhodný i pro méně pohyblivé na
Malé Straně, orient. na Petřín za st.
byt před priv. v Praze. Tel.: 777 00
99 45.
BAZAR ORIENT - PŮJČKA 5%,
specializovaný bazar na kola a dětská kola. Vykupujeme a prodáváme
za nejlepší ceny militarie - Německo
1939 – 45. Výkup zlata a starožitností. Klapkova 40, Praha 8, 100 m od
metra Kobylisy. Tel.: 731 31 27 31.
VYMĚNÍM OBECNÍ 1 + kk na Proseku, 27 m2, 5. patro, výtah, nájem
včetně služeb 2 900 Kč za podobný
i 2 + 1 před privatizací, I. kategorie,
ne přízemí. Tel.: 737 52 11 91.
OBRAZY od Vl. Košvance - ženy, Jos.

Svobody – moře, lodě a J. Ronka nebo
V. Kreibicha - lokomotivy, auta a také
obr. od Em. Famíry solidně zaplatí
INTERANTIK Praha 9, tel.: 283 89 33
34, 605 82 94 40, 604 47 77 71.
PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU - ATELIÉRU, plocha 46 m2
v 17 podlaží, objekt Praha 8, Kyselova
1 185. Cena za pronájem cca 22 tis.
Kč za čtvrtletí. Informace na tel.: 602
93 61 32, 737 15 94 03.
ANGLIČTINA – víkendové kurzy
s konverzací pro středně a mírně
pokročilé, u metra B „Invalidovna”
SO + NE 9.00 – 14.30 hodin, vždy 4
víkendy. Začátek 6. 6., 4. 7. a 1. 8.
2009. Každý kurz 48 hodin/6 240 Kč.
Přihlášky již do letních kurzů na tel.:
605 45 86 57, www.skola-sova.cz.
www.udrzba-pian.cz, ladění, opravy
– 20 let praxe. Tel.: 777 18 88 34.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK
– SUŠIČEK, provádíme opravy bílé
techniky. NON – STOP služba! Tel.:
724 36 60 15.
MASÁŽE ĎÁBLICE: klasické, baňkové, medové, lávovými kameny,
biolampa. U stanice BUS 103, levně.
Tel.: 777 76 36 05.
SBÍRKY ZNÁMEK, POHLEDŮ, BANKOVEK I MINCÍ odborně oceníme,
hotově zaplatíme. Filatelie, Vacínova
3, Palmovka, 9.00 – 18.00 hod. Tel.:
284 82 40 40.
ZKUŠENÁ MASÉRKA nabízí více
druhů masáží, klasická čínská tlaková, reflexní. Dostupné ceny, slevy pro
důchodce, u metra Kobylisy. Tel.: 773
20 33 25.
PŘENECHÁM ZAŘÍZENÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY v centru Prahy
(Vychovatelna) od 1. 7. 2009. Čtyři kancelářské místnosti, kuchyňka
s myčkou nádobí, koupelna, 2x WC
(1x bezbariérové), sklad, 100 m2 celkem, nájem 13 000 Kč. Zařízení 7x
psací stůl, jednací stoly, skříně, regály, tel. ústředna, akumulační kamna,
bojler, atd. Tel.: 777 21 89 24.
KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ, nová dvířka na vaši kuchyň,
šuplíky pod linku, skříňky na míru,
výměna pracovní desky. Kontakt: pan
Vrba, tel.: 603 43 87 07.
Od 1. ledna 2009 je OTEVŘENA
NOVÁ UROLOGICKÁ AMBULANCE
UroCare, spol. s r. o. v prostorách
Lékařského domu Holešovice, Tovární
12, Praha 7. Můžete se objednat na
tel.: 266 31 65 82 nebo 728 75 07 61
(8.00 - 16.00 hod.).
ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ
MOKROU
METODOU speciálním strojem Karcher, domácnosti i firmy, bez paušálu, po Praze 8 doprava zdarma. Cena
dohodou dle velikosti čištěné plochy.
Pracujeme večer i o víkendech. Tel.:
777 71 78 18.
HLEDÁM PRONÁJEM V PRAZE, Praha 8 nebo 9 výhodou, cena odpovídající stavu, RK nechci, balkon vítán,
jen seriózně, piště SMS, ozvu se! Tel.:
773 26 67 91.

karet. Tel.: 603 91 01 03, e-mail:
astrojana@seznam.cz.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 9 nebo
na Praze 4, 6, 7, lodžie výhodou, OV/
DV, jen seriózní nabídky, RK nevolejte!
Tel.: 773 45 74 86, stačí zaslat SMS.
PRONAJMU,
PRODÁM
zděnou
družstevní garáž, Pod Krocínkou, Praha 9. Tel.: 602 25 13 54.
PRONÁJEM NP, 22 m2 (kancelář).
Přízemí panelového domu, Křivenická
444, Čimice. Tel.: 775 29 62 91, email: svj365@cmail.cz.
ČALOUNICTVÍ,
MATRACE
NA
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, POTAHOVÝCH
LÁTEK,
MOLITANŮ
a ostatních materiálů na čalounění.
Kontakt: Čalounické potřeby, Kotlaska
16, Praha 8 - Libeň, PO – PÁ 8 – 13,
14 – 18 hod., tel.: 284 82 21 81.
5 500 Kč ZAPLATÍM ZA STARÝ
RUSKÝ ZLATÝ 10 RUBL. 3 500 Kč
za zlatý svatováclavský dukát. Kontakt: Interantik, Pod Pekárnami 3,
Praha 9, tel.: 605 82 94 40.
MASÁŽE přímo u metra Kobylisy.
Slevy důchodcům, těhotným, dětem,
od PO do PÁ. Ceny od 250 Kč. Tel.:
776 14 51 63, 773 20 33 25, www.
studiozahrada.wbs.cz.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ - I.
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25.
Modelové návrhy dámské, pánské
i pro skupiny, viz. Pražské mažoretky,
Osmička 11/08, opravy. Objednávky
na tel.: 739 09 15 03.
STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE,
pokrývačské práce, nátěry prvků
a střech. Kontakt: Novotný, tel.: 605
35 06 65.
DOUČOVÁNÍ účetnictví, matematiky
a informatiky SŠ. Tel.: 603 14 21 09,
www.vachtova.cz.
HÁJEK - ZEDNÍK, provádím veškeré zednické, obkladačské, bourací
a malířské práce, rekonstrukce bytů
a domků, omítky rodinných domů
v Praze a okolí. Tel.: 777 67 03 26.
STAVEBNÍ DOZOR – stavební úpravy, rekonstrukce, novostavby. Tel.:
603 41 04 00, e-mail: s.dozor@
seznam.cz.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, malířské a lakýrnické práce. Tel.: 723 33 91 60, 777
31 66 80.
KOSMETIKA NOVÁKOVÁ – ráda
Vás uvítám v provozovně v Praze 8,
Vosmíkových 20. Tel.: 607 27 99 22.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda +
šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
V PRAZE A OKOLÍ. Gars. – 1 + 1
do 10 000 Kč nebo 2 + kk – 3 + 1 do
14 000 Kč, včetně poplatků. Zařízení
na dohodě. Tel.: 220 80 62 45, 605
84 50 88.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo
se snadno vytáhne ke stropu - rychle
schne a v koupelně nepřekáží. Montáž
na míru. Tel.: 602 27 35 84.

PRODEJ
GARÁŽOVÝCH
STÁNÍ
Hnězdenská, u polikliniky Mazurská,
cena: 175 000 Kč, tel.: 777 28 37 75.

PRODÁM VELMI LEVNĚ NOVINOVÝ STÁNEK Z DŮVODU NEMOCI.
Tel.: 721 58 69 36.

ASTROPORADNA - horoskopy osobní a partnerské. Výklad tarotových

LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE,

KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ
A PERMANENTNÍ MAKEUP. Nízké ceny, Palmovka. Tel.: 736 64
40 55.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45, 286
58 50 47, e-mail: kedar.n@centrum.
cz.
MASÁŽE - klasická, čínská meridiánová, hlavy - relax, moxování, baňky
- fyzioterapeutka. TRAM Okrouhlická.
Tel.: 732 26 20 10, 284 68 98 05.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře
a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrnovací dveře, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – M Á
J A. Zajistí levně úklidy domů, bytů
a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům jakékoli
velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli, možno
i dekret - nájemní smlouvu, i v domě
s majitelem, podnikový a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli právní vadou.
Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeček
mimo Prahu a pod. a dát čas na
vystěhování. Seriozní jednání, platba
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 nebo
603 42 00 13.
SOLARIUM – FITNESS, masáže,
nově kosmetika. Posilovny rozděleny
ženy – muži. Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.: 284 82
12 25, www.solarium-fitness.cz.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!!
Živnostenské i domácí zde jsou čísla
volací: 603 27 47 04, záznamník +
fax.: 283 92 05 73.
HLEDÁTE
STAVEBNÍ
DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
Tel.: 224 214 617; 604 207 771.
TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608
25 35 49.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. Výcvik
auto – moto. Provozní doba: PO 16.00
– 18.00, ÚT 17.30 – 19.00, ČT 16.00
– 18.00 hodin. Bližší informace na
tel.: 603 80 63 70, www.autoskolatrio.cz. Další střediska na Praze 7 a 9.
KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ,
MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22 73
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
MALÁ STAV.SPOL. V P-8 přijmeme
na HPP rozpočtáře - přípraváře staveb, nástup ihned T:739619058.
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Inzerce

(Placená inzerce)
(Placená inzerce)

BYTOVÁ JÁDRA

Modernizace bytů
y Rekonstrukce bytů,
koupelen,bytových
jader, kompletní
servis – projekt,
stavební povolení,
dozor, kolaudace.
y Kuchyňské linky,
vestavěné skříně,
dveře, podlahy
– graﬁcký návrh,
cenová kalkulace,
zaměření, poradenství zdarma,
cena včetně
montáže a dopravy, široká škála
povrchových
materiálů.
PANELREKO - praha@panelreko.cz
Praha – 8
Lešenská 535/7
Tel: 283 850 822

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
Praha - 4
Křejpského 1523
Tel: 272 657 912

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

